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”tänd ljus för Frälsaren av Davids hus…”
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014 har varit ett år då vi särskilt
uppmärksammat Britt G Hallqvist.
I år är det hundra år sedan hennes
födelse. Som en av våra mest sjungna och
uppskattade psalmförfattare återger hon
liv, tro och tvivel på ett vardagsnära och
mänskligt sätt. Med en lättsam enkelhet
beskriver hon tillvaron och närmar sig
även de svåra frågorna – ofta med barnet
som utgångspunkt.
Hon lekte med ord och meningar,
och funderade över det vardagsnära språket. Kontakten med kyrkan väckte tidigt
blandade känslor i Britt. Hon kände sig
skeptisk mot den självsäkra tron som
ibland predikades, vilket hon uttryckte i
det hon skrev. Kanske är det en förklaring till att många känner igen sig i hennes texter och böner? Hon tvingar inte
på någon en sanning, utan är öppen för
att det kan kännas och vara olika för oss
människor.
Hennes arbete med kristna texter för
barn är omfattande! Som ung kom hon
att gifta sig med prästen Sten Hallqvist.
När de fick barn upptäckte Britt hur lite

det fanns skrivet om tro för barn. Hon
såg det som en utmaning att ge barn ett
språk för deras tro. Hon närmade sig de
svåra frågorna om livet, döden, splittring
och oro- liksom glädje och livslust – allt
med barnet i centrum.
I en bön för trettondagen skriver Britt:
”De fattiga på jorden, de blir allt fler
och fler.Vem ser Guds klara stjärna?
Vem kommer nu med gåvor till barn
i slumkvarter?
Du barn som låg i krubban vill dela
världens nöd.Vem följer nu din stjärna?
Vem öppnar sina kistor i ljus
av stjärnans glöd?
(Ur Bönboken, tradition och liv)
Egil Hovland, norsk tonsättare och
musiker, skrev en rad psalmer i ett nära
samarbete med Britt G Hallqvist. En av
de mest älskade och brukade psalmerna
är Måne och sol, som sjungs nästan varje
familjegudstjänst. I Britts teologi finner
man en varm och hoppfull tro. Jesus är
den som är ständigt närvarande, som tröstar, lyssnar och söker oss. Hon ville att

kyrkan ska vara en plats som också bjuder in de tveksamma och tvivlande – som
lämnar dörren på glänt mot livet. Hon
kände misstänksamhet mot den självsäkra
tron. När man talade med henne om vilka
som skulle komma in i himmelen, sa hon:
”Det är de som inte klarar sig på egen
hand utan bara har Guds barmhärtighet
att lita på”.
I en av julens psalmer får vi sjunga med
hennes ord:
Ett litet barn av Davids hus
ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.
Ett barn som kommer ifrån Gud
ska lära oss sin kärleks bud.
Det är advent, och än en gång
ska jorden höra änglasång.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.
Det är advent, var glad, tänd ljus
för Frälsaren av Davids hus.

( Sv P 737)
Christina Engqvist
kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Skolbarnens änglar i Lena kyrka under Änglabygdsmässan. Foto: Pontus Adefjord
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Hälsning från vänförsamlingen

I

vårt pastorat har vi en vänförsamling i Zimbabwe. Församlingen heter
Highfield och ligger i Harare. Från
början var det Lena församling som hade
kontakt med dem, sedan blev också Ärentuna församling delaktig och nu finns hela
pastoratet med.
Vi i vår församling är en del inte bara
av den svenska kyrkan utan också av den
världsvida kyrkan. Som del av kyrkan har
du alltså del av en gemenskap som sträcker sig till andra sidan världen. Att ha vänförsamlingar är ett konkret sätt att tydliggöra att vi hör samman, vi är systrar och
bröder i Kristus.Vänförsamling ger oss en
fantastisk möjlighet att lära känna varandra och lära av varandra.
Redan i början av 1900-talet fanns
svenska missionärer i Zimbabwe. Uppsala
stift och Lutherska kyrkan i Zimbabwe
har haft ett vänförsamlingsavtal sedan
1998. Lena församling startade relationen till församlingen i Harare år 1998.
En viktig del har varit att vi vartannat år
har tagit emot gäster från Highfield eller
skickat representanter från vårt pastorat

till Highfield.Vi försöker också skicka lite
bilder och hälsningar till dem under tiden
mellan resorna.
Nu har vår vänförsamling Highfield i
Harare, Zimbabwe skickat en hälsning.
Stewart, som är med i deras nystartade
internationella grupp har skickat ett mail
där han redogör för de olika grupperna
i deras församling. Han berättar om hur
ofta de ses och lite om vad som ligger
framför dem. Hälsningen kom till oss i
början av september, så vi hoppas att snart
få höra av dem igen.
I deras församling finns en mans- och
en kvinnogrupp. De ses en gång i månaden för att dela Guds ord och samtala om
praktiska utmaningar som de möter. De
har också övat på olika sånger som de ska
tävla med i kyrkan. Kvinnorna besöker
också sjuka i hemmen och på sjukhuset.
Det finns också en grupp för dem i
åldrarna 25 – 40. I denna grupp är många
ogifta eller nygifta. Då många här har arbete så stöttar man också de andra grupperna. För de mellan 13 och 30 finns
också en ungdomsgrupp som bland annat

Likadana ljusstakar står på altaret i
Lena kyrka, i Storvreta kapell och i
Highfields kyrka i Harare. Ljuset tänds
varje söndag för att påminna om de
band som finns mellan församlingarna.

träffas efter söndagens gudtjänst.
Här i Sverige så tar det oftast knappt
ett skolår att förbereda sig inför konfirmationen. I vår vänförsamling läser man i två
år. Stewart skriver:
”The emphasis is to ensure that our children are confirmed before they are exposed to
other teachings from different churches.This
2 year period also helps the children to be
fully grounded in the teachings and doctrine
of the Lutheran Church.”
Vidare berättar Stewart att det är en
stor glädje att det finns många barn som
deltar i söndagsskolan. I flera veckor förberedde de draman, sånger och bibelverser för S:t Mikaelsdagen – ängladagen.
Barnen såg fram emot den söndagen. Vi
hoppas att få veta hur det gick och att få
höra mer om deras vardag.
Text: Elsa, Vattholma pastorat
Steward, Highfield församling

Douglas och Libabi från Highfield församling på besök i Uppsala förra året.
Här tillsammans med Henrik Rosén från Ärentuna församling.
Kyrkbänken nr 5 2014

2011 besökte Ulla-Karin Zetterström, Ärentuna församling, och Gunnel Axelsson, Lena församling, Highfield församling i Harare.
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Tensta församling

Den heliga Birgitta
på besök i Tensta
En söndag i augusti gästades Tensta kyrka
av ett dramateam från Fresta församling.
Tensta och Fresta har den heliga Birgitta
gemensam, till båda trakterna finns birgittatraditioner knutna. Man framförde
ett dans- och musikdrama om den heliga
Birgitta under titeln Gör mitt hjärta brinnande.
Församlingen fick möta Birgitta Birgersdotter när hon berättar om sitt liv,
synen på samhället och hennes relationer
till människorna under hennes tid, Hon
kämpar för fred, för att få sin klosterorden
godkänd och för att förstå sin kallelse.
Det blev en gripande och stark föreställning om en märklig kvinna. Musiken
som användes i föreställningen skrevs till
klostret i Vadstena, Cantus Sororum under
1300-talet.

Josefin Alfredsson Agnestig, skådespelare
och sång och Åsa Rudehill, dans.

Barnens kyrka

Syföreningens auktion

Julspel

Barn är alltid välkomna till gudstjänst!
Och det finns tillfällen då vi fokuserar
extra på barnen. Framför allt på våra familjegudstjänster och på kyrksöndagar.
På kyrksöndagarna är alla barn välkomna till söndagsskola med Emmeli
under gudstjänsten. Efter gudstjänsten
hålls ett föredrag i sockenstugan och då
finns det tid till lek, pyssel och bus på
övervåningen!

Till adventstidens traditioner hör att gå på
syföreningsauktion! Under året har Tensta
kyrkliga syförening förberett auktionen
som går av stapeln lördag 6 december kl
14 i Tensta Bygdegård.

På Trettondedag jul blir det julspel i Tensta kyrka kl 16. Spelet är som traditionen
numera bjuder nyskrivet och författare
denna gång är Pontus Adefjord. Kören
medverkar och folk från församlingen.

Pengarna från auktionen delats ut till
olika välgörande ändamål. Nu är det dags
igen. Det blir härlig stämning, här finns
vackra handarbeten, gott fikabröd och
trevlig gemenskap. Förutom auktion
bjuds också på lotterier, åror och fika.
Missa inte detta tillfälle! För mer info
kontakta ordförande Kerstin Johansson på
tel: 37 90 44.

Vill också du kanske vara med? Vi behöver vise män, herdar och andra! Kontakta Pontus Adefjord för mer info!

Mötespunkter den närmaste tiden:
Familjegudstjänst 7/12 Tensta kyrka
9.30 efteråt julpyssel i bygdegården
14/12 Kyrksöndag kl 9.30 Tensta kyrka
24/12 Samling vid julkrubban 9.30 i
Tensta kyrka, 11.00 i Kyrkans Hus
4/1 Högmässa med söndagsskola kl 14
i Kyrkans Hus
6/1 Julspel i Tensta kyrka kl 16.00
25/1 Familjegudstjänst kl 14 i Kyrkans hus.

Kyrkans luciatåg
Lucia kommer till Skyttorps marknad
lör 13/12 kl.15 till Klubbis.
OBS! Barn i åk F–3 är välkomna
att delta i Luciatåget! Vi övar i Kyrkans hus fyra tisdagar kl.15.30-16:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12.
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Kyrksöndagar

Vill du vara med utan att agera i spelet? Julkrubbegruppen behöver också
medarbetare för praktiska ting runt om
spelet. Hör av dig till Bert-Ove Lindqvist
på tel: 070-2467001

Kyrksöndag innebär att det efter gudstjänsten, som börjar kl. 9.30, finns möjlighet att lyssna till föredrag. Temat i höst
är psalmförfattare. Kyrksöndagen avslutas
senast kl 12. Under föredraget är det söndagsskola på sockenstugans övervåning.
En möjlighet till fördjupning för alla åldrar! Kyrkfrukost serveras.Vill du hjälpa till
med servering eller söndagsskola? Kontakta Emmeli Andersson.

Träffpunkt dagtid Tensta/
Skyttorp

14/12 ”Lust och längtan – om Karlfeldts
andlighet” Claes-Bertil Ytterberg, biskop
emeritus, berättar om vår folkkäre diktare,
som skulle ha fyllt 150 år.

10/12 Adventsandakt i Tensta kyrka Jullunch i sockenstugan, anmälan till 018-35
061 senast 3/12. Kostnad 70 kr. För mer
info kontakta Ingrid Ivarsson.

Träffpunkt dagtid i Kyrkans Hus i Skyttorp träffas varannan onsdag kl. 11.00 och
är en möjlighet till gemenskap med gamla
och nya vänner.
26/11 Leksandsdräkten under kyrkoåret
Charlotte Lautmann, författare till boken
Leksandsklädd
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Du behövs!

Om du är intresserad av att delta, kontakta församlingspräst Johan Lautmann.

Barn och familj
• Hjälpledare i de olika barn/ungdomsgrupperna.Vi har grupper från 0-15 år!
• Ledare för söndagsskolan. Leda och
undervisa barn under på församlingens
kyrksöndagar.
Kontakta Emmeli Andersson för mer
info.

Gudstjänsten
• Kaffevärd. Hjälpa till att ställa i ordning inför söndagens kyrkkaffen.
• Ministrant. Att bära ljus och/eller kors
vid högtidliga gudstjänster.
• Förbedjare. Att leda församlingens
bön i gudstjänsten.
• Bakning till kyrkkaffen. Hembakt är
godast. Du får självklart ersättning för utlägg!
• Instrumentalist och sångare. Du
kanske spelar ett instrument, eller vill
sjunga i kör eller vara försångare. Kontakta Janniz Jönsson (vuxen) eller Kristin
Warngren (barn/ungdom).

Vägen

Stugmöten
En möjlighet till fördjupning och gemenskap,
samtal, psalmsång och
kvällskaffe i Sockenstugan
i Tensta kl 19.00.
20/11
Och han följde honom
på vägen
På vägen kan man stöta på
både uppförsbackar och
nedförsbackar, en och annan grop och farthinder.
Våra vägar kan se olika ut,
men finns det mönster?
4/12
Han som har börjat ett gott verk hos er
skall också fullborda det
Det finns olika vägvisare som hjälper oss
att komma vidare.Vi undersöker några av
dem tillsammans.

Välkommen! För mer information
kontakta församlingspräst Johan Lautmann på tel alternativt e-post.

Foto: Alex & Martin /IKON

Församlingen är vi. Du och jag. Gud har
gett oss gåvor och förmågor att dela med
oss av och har alla något att bidra med.
När detta blir verklighet blir församlingen
levande, vital och angelägen. Därför behöver församlingen just dig för kortare
eller längre uppgifter! Nedan har vi några
saker vi har behov av just nu, men det kan
förstås vara något helt annat som just du
kan bidra med. Självklart får du utbildning och introduktion till uppgiften.

Övrigt
• Hålla kyrkan öppen. Hjälp till att hålla
vår vackra kyrka öppen!
• Affischera. Hjälp till att sprida information på våra många anslagstavlor i församlingen.
• Skjutsa till gudstjänster och andra aktiviteter. Alla har inte möjlighet att ta sig
till kyrkan och andra aktiviteter i församlingen. Kanske har du möjlighet att skjutsa?
Du får självklart ersättning för utlägg!
• Vara med i en hembesöksgrupp. Har
du möjlighet att avsätta ett par timmar per
vecka för att besöka någon av våra äldre
församlingsbor?
Kontaktadresser till församlingens
anställda se sid 15
Kyrkbänken nr 5 2014

Senaste nytt
om det som händer
i advent och jul
finns på webbsidan.

Alltid nära.

svenskakyrkan.se/vattholma
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Ärentuna församling

På Tacksägelsedagen firades gudstjänst i tacksamhetens tecken i Ärentuna kyrka. Grönsaker, frukt, svamp, saft och mycket mer
fanns att köpa - behållningen gick till Svenska kyrkans internationella arbete. På bilden kyrkomusiker Margareta Ranudd och
delar av Ärentunakören, som medverkade med körsång. De vackra målningarna på väggarna står nu i tur att bli rengjorda.

U

Ärentuna kyrkorum rengörs

nder våren 2014 fick vi på nära
håll följa konservator Misa Asp
och hennes medarbetare då de
rengjorde Tensta kyrkas målningar. Smuts
som fastnat på väggarna ”suddades bort”
med en hård vetedeg, och målningarna
blev rena. Sprickor lagades och på något
håll lossnade lite kalkbruk och visade en
bit målning i originalfärger. Starka färger
kunde titta fram och berätta om ett måleri som är nästan sexhundra år gammalt
– och varit ett färgsprakande måleri när
det målades.

För nästan 50 år sedan rengjordes
Ärentuna kyrka, och nu är det snart dags
igen. I mitten av januari 2015 kommer
Misa Asp och hennes medarbetare att ta
sig upp på svindlande höjder och rengöra
tak och väggar.
Vi hoppas att få följa med i detta arbete
och ge församlingsbor tillfälle att se, lära
och upptäcka sin kyrka på ett helt nytt
sätt. När arbetet kommit en bit på väg,
ska vi träffa konservator Misa Asp och få
ta del av hennes upptäckter i Ärentuna
kyrka och själva få titta nära på målning-

Ärentuna församling växer!
Från den 1 jan 2015 kommer en del av G:a
Uppsala församling att övergå till Ärentuna
församling. Området som berörs av gränsändringen är främst delar av Fullerö.
Under flera års tid har frågan utretts
och samtal pågått mellan Gamla Uppsala församling, Ärentuna församling och
Uppsala Stift. Målsättningen är att man
ska få församlingsgränser som känns naturliga i förhållande till bebyggelse och
hur människor rör sig i vardagen. I dagsläget är det inte så många personer som
berörs av gränsändringen, men om byggplanerna för Fullerö förverkligas kommer
Ärentuna församling under de kommande åren att växa betydligt.
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Vi önskar de nya församlingsmedlemmarna varmt välkomna till Ärentuna församling och inbjuder till en gudstjänst i
Ärentuna kyrka den 4 jan kl 16. Medverkande: Christina Engquist, Hans Lindholm päster Kristina Hognesius Lockner,
sång och Mikael Andreasson, trumpet.

Adventskaffe
Välkomna till adventskaffe kl 13–15 fredagen den 28 nov alla som fyllt 80 år i år
och äldre i Ärentuna församling. I församlingsgården i Storvreta bjuder vi på kaffe
med struvor, pepparkakor och hembakta
saffranslängder. Du får ta med en vän.

arna. Mer information om detta kommer
i nästa nummer av Kyrkbänken.
Under tiden som rengöringen pågår
kommer kyrkan vara stängd för gudstjänster och kyrkliga handlingar under
januari t o m maj månad. Vi hänvisar till
Tensta och Lena kyrkor, samt Storvreta
kapell. Vi har också möjlighet att nyttja
Lyckebokyrkan för begravningar, dop och
vigslar under tiden som Ärentuna kyrka
är stängd. Vi ser fram emot en invigning
av en fin och rengjord kyrka i månadsskiftet maj-juni 2015.

Öppet hus Lyckträffen
Hantverkscafé onsdagar kl. 14-16.30 i
kvartersgården Lyckträffen, Himmelsvägen 70 i Storvreta. En mötesplats för alla
åldrar, fika, samtal och gemenskap.Ta gärna
med dig ett eget handarbete. Vi finns här
för er! Start 4 feb.

Kyrkträffen
Torsdag den 4 december har vi adventskalas för kyrkträffen som är den sista för
denna termin. Buffébord med mycket
god mat och sång och musik med Maria
Huusko Oldeberg. Priset 80 kr, anmäl till
Siv eller expeditionen. Vårterminen börjar 29 januari.
Kyrkbänken nr 5 2014

Vill du ha en uppgift?

Luciagudstjänst 13 dec
kl. 16.00 i Ärentuna kyrka
Barnkörernas Luciatåg och
därefter risgrynsgröt och julpyssel i bygdegården

Musik under advent och jul
30/11 Adventsgudstjänst i Ärentuna kyrka kl 11. Barnkörerna Sångsvamparna och
Sångstjärnorna samt Ärentunakören medverkar.
13/12 Luciafirande i Ärentuna kyrka kl 16.
21/ 12 ”Vi sjunger in julen” Storvreta kapell
kl 18. Solist Mia Karlsson.
24/12 Midnattsmässa i Ärentuna kyrka
kl 23. Mats Wilhelm, saxofon och klarinett, ensemble ur Ärentunakören.

Vill du sjunga i Storvreta?
Kyrkokören i Storvreta/Ärentuna söker
nya sångare i alla röstlägen inför terminstarten den 21 januari. Kören har ett tjugotal sångare och sjunger alltifrån äldre till
nutida musik. Kom när kören övar och se
om det kan vara något för dig! Onsdagar
kl 19-21 i Församlingsgården. Kontakt:
Margareta Ranudd

Julfest med julspel
Välkommen till Familjegudstjänst med
julfest och julspel,Vi dansar julen ut! Söndag 11 januari kl 11 sker det i församlingsgården i Storvreta med bl a barnkören och teatergruppen.

Gubbarna
Gentlemen, single 65+, samlas till lunch
i församlingsgården i Storvreta. Samtal,
högläsning, nutidsorientering och minnen till eftermiddagskaffet. Torsdagar i
jämna veckor kl 13-15. Förstagångsdeltagare ombedes att anmäla sig i förväg till
församlingsexpeditionen. Terminsslut 11
dec, terminsstart 22 jan.
Kyrkbänken nr 5 2014

Det finns ett stort behov av engagerade
medhjälpare inom de mest skiftande områden i församlingen. Här kommer några
förslag.
Läxhjälp heter det inte längre utan studiestöd. Ibland kan det krävas lite extra
stöd från en vuxen när läxorna ska göras.
Tisdag eftermiddag kl 14.30-16 behövs
volontärer till Studiestöd på Ärentuna
skolan, för elever från årskurs 6-9.
Adventskalaset på Skogsgården är en
uppskattad händelse. Ju fler vi är som hjälper till med servering och förberedelser,
desto festligare blir det.
Kyrkkaffestunden är en trivsam gemenskap
och det behövs något gott att doppa. Du
får gärna baka till kyrkträff/gudstjänst.
Du får gärna grädda ugnspannkaka till
pannkaksgudstjänsten.
Har du lite tid över är du välkommen att i
god gemenskap duka och diska till kyrkträffen/andra kalas
Före andakterna på Skogsgården samlas
de boende till en kaffestund. Kom med,
umgås och drick kaffe tillsammans med
de äldre vid dessa tillfällen.
Hör av dej till Siv Rang om du vill jobba
frivilligt med detta eller är det något annat som är din uppgift?

”Vi sjunger in julen”
21 december kl 18.00
i Storvreta kapell.
Medverkande: Ärentunakören
Solist: Mia Karlsson, sopran som
bor och verkar i London.

Psalmcaféer
En gång i månaden efter gudstjänsten kl
12.30.
23/11 ”Vi sjunger Gudrun Roséns psalmer”. Psalmer av Gudrun Rosén. Medverkande: Gudrun och Johan Rosén.
25/1 ”Psalmer av och med Per Harling”.
Per Harling medverkar först i temamässa
kl 11 och efter kyrkkaffet får vi höra mera.
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Att finna sin plats

Personfakta:
Född och döpt i Uppsala 1970, men
1971-1989 uppvuxen i Smedjebacken.
Bosatt i Vattholma sedan april 2005
med sambo och två barn.
Nyinvald riksdagsledamot med plats
i Kulturutskottet.
Ledamot i Församlingsrådet

V

i hade letat efter hus runt om i
Uppland i två års tid när Juni,
Mari och jag en kall snörik februaridag 2005 tog Upptåget för att gå på
en visning på Malmkörarvägen. Promenaden från tågstationen förbi bruksgårdarna i vinterskrud, sedan affären, biblioteket, skolan och förskolan, kunde ha varit
tillräckligt för att fälla avgörandet redan
innan vi hade sett huset. Men det som
mer än något annat övertygade oss var
kullarna fulla av pulkaåkande barn och att
den ena skidlöparen efter den andra passerade förbi i skidspåren.

Niclas Malmberg. medlem
av församlinsrådet i Lena.

Att Vattholma var det barnvänliga samhälle vi letat efter stod klart, samtidigt som
våra krav på närhet till natur, kulturmiljöer och bra kollektivtrafik till Uppsala var
mer än väl uppfyllda. När det sedan visade

sig att en grannfamilj i vår trappuppgång
på Djäknegatan redan bestämt sig för att
flytta in i huset mitt emot det vi tittade på
var saken klar. Nils och Anna Warmlands
omdöme är alltid att lita på!

Välkommen Nicklas – ny präst i Vattholma pa

M

itt namn är Nicklas Fredlund
och har fått den stora äran att
tjänstgöra som präst hos er i
Vattholma pastorat under kommande år.
Aldrig hade någon trott att jag en dag
skulle bli präst, kanske allra minst jag själv.
Som ung grabb var min dröm att en dag
få bli kock, laga god, god mat och arbeta
på fina restauranger. Min gick i uppfyllelse, och under dryga 20 år jag fick laga
mat. Än i dag älskar jag verkligen att laga
god, god mat. Men ibland kommer livet
och gör sig påmint. För någon gör inte
bara livet sig påmint, det också gör ont. Så
också för mig. Så pass ont så att det till slut
blev omöjligt att fortsätta på den inslagna
väg jag drömt om som barn.
Efter en tid i sökande efter att hitta
tillbaka till ett meningsfullt liv märkte jag
att min barndomsdröm hade fått lite nya
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bilder, en ny klang. Jag kan inte beskriva
det bättre än som en röst ockuperade
mig. Den återkom och återkom och ville
aldrig tystna. Rösten var sannerligen inte
lätt att få kläm på, inte för en grabb som
knappt hittade vägen till en kyrkobyggnad fast den låg runt hörnet, en grabb
som var uppväxt utan en blekaste aning
om att det fanns något gudomligt. Vem
Gud var? Ingen aning.

Gud knackade på
Det skulle gå en liten tid innan jag
till slut uppfattade att det var Gud som
”knackade på” och gjorde sig påmind. Jag
hittar med andra ord min Tro som vuxen.
Eller snarare hittar Gud mig och lite senare uppfattar jag även att rösten kallar mig
till en annan tjänst, till att bli präst.
Nu efter många års studier där kast-

ruller, slevar och silar fått byta plats med
teologiböcker, ord, dammiga bibliotek,
uppsatser och torftiga matlådor, har det
äntligen blivit dags att få komma ut och
arbeta igen. Jag har inte tvekat en enda
gång på denna vändning i livet. Det är
fantastiskt att få plugga på äldre dagar och
ge sig hän åt sina innersta (nya)drömmar.
Jag unnar verkligen fler att få plugga ”mitt
i livet”. Jag känner mig i alla fall som en
ko som snart ska få komma ut på grönbete, trots att vintern är snart är här.
Idag har jag hunnit bli 44 år och är
ensamstående ung ”kille” med ursprung
i Uppsala. Mina två tonårsbarn, Albin
och Nea som båda studerar, tycker farsan
är lite konstig som ska bli prälle. De hejjar i alla fall på mig (och jag på dom) om
det är pliktskyldigt eller av hjärtat är inte
helt klart ännu;) Jag är egentligen ganska
Kyrkbänken nr 5 2014

Även om väldigt många av Vattholmas fördelar var uppenbara redan innan
flyttlasset gick, fanns ytterligare positiva
saker att upptäcka under första året som
nyinflyttade. En kultur- och hembygdsförening som levandegjorde bygdens
intressanta historia. En lång rad av traditionsfyllda tillställningar, allt från majbrasa
till julgransplundring, och inte minst ett
fantastiskt midsommarfirande. Men därtill
också församlingsgården Trekanten, belägen mitt i byn och som ett sammanhållande socialt kitt i Vattholma.

Viktig mötesplats

Det Öppet hus som församlingen arrangerar är en mycket viktig verksamhet. Föräldralediga småbarnsföräldrar
av idag är ofta utelämnade till sig själva,
med mor- och farföräldrar på annan ort
och bekanta fullt upptagna av arbete
under vardagarna. Att ha en mötesplats
är därför mycket värt, där barnen kan
träffa andra barn och föräldrarna andra
vuxna. Inte minst för nyinflyttade småbarnsföräldrar är Öppet hus en väg rakt
in i gemenskapen i Vattholma, så ett viktigt perspektiv för mig i Församlingsrådet är att bevara den verksamheten!
För egen del var orgeln i Lena kyrka
också lockande. Under min uppväxt i
Smedjebacken sjöng jag i först barnkör,

sedan ungdomskör och till sist kyrkokör. Efter hand lät församlingens kantor,
Erik Svensson, mig också vikariera som
organist. Det resulterade i att jag direkt
efter gymnasiet 1989 tog organist- och
kantorsexamen, innan jag flyttade till
Uppsala för att studera fysik.
Under de fortsatta studieåren vikarierade jag ofta som organist i kyrkor runt
om i Uppsala, tills jag 1993 fick tjänst
som kantor i Valbo. Men efter att jag året
därpå engagerade mig politiskt i Miljöpartiet hamnade musiken i bakgrunden.
Särskilt svårt var det förstås att utan
tillgång till orgel upprätthålla färdigheter på orgelpallen, så som nyinflyttad i Vattholma tog jag tillfället i akt
och frågade dåvarande prästen Gunilla
Rödström om möjligheterna att kunna
slinka in i kyrkan ibland och spela orgel.
Svaret var att det gick utmärkt, men att
jag då å andra sidan kanske kunde rycka
in och vikariera vid behov. Självklart!
Uppmuntrad av Gunilla skrev jag
också färdigt en musikal till församlingens barnkör, som jag påbörjat under
valbotiden. Det gav mersmak och i december har en ytterligare musikal, Att få
stanna kvar, premiär på Reginateatern

jag efter hand fann det allt svårare att
hänga med i den matematik som krävdes
för fysikstudierna, var den kurs som gavs
i skriftlig framställning för naturvetare så
inspirerande att jag gick över till att istället
ta en examen som vetenskapsjournalist.
Men journalistiken har jag som förtroendevald politiker sedan i huvudsak mött
i andra änden av mikrofonen. Väl invald i
riksdagens kulturutskott finner jag plötsligt att olika delar av mina intresseområden samlas i ett och samma uppdrag,
då utskottet vid sidan av kulturpolitiken
också ansvarar för mediefrågor.
Jag är övertygad om att det är ett stort
mänskligt behov att finna sin plats i ett
sammanhang. Och i vårt ofta allt mer
splittrade samhälle är det därför kanske
en större utmaning än någonsin att skapa
förutsättningar för alla att få utlopp för sin
konstruktiva energi. Kulturpolitiken må
ofta hamna i skuggan av viktiga områden
som skola, omsorg, miljö och infrastruktur. Men dess uppgift för att bygga ett
sammanhållet samhälle är enorm!
Niclas Malmberg

Vägval

Livets väg går inte alltid i de banor
man själv stakar ut åt sig. Samtidigt som

astorat
praktisk av mig och tycker om att arbeta
med mina händer och gör det så fort jag
får chansen. Men framför allt tycker jag det
är värdefullt att få arbeta med människor,
möta människor i livets alla skeenden, svåra
som glada, hopplösa som livfulla stunder.
Jag har lärt mig av livet att det enda vi kan
göra för att behålla kärlek är att ge bort så
mycket kärlek vi bara orkar och kan.

Spännande framtid
Jag vågar nu äntligen säga, att jag ska
bli präst trots att det är någon månad kvar
innan min prästvigning i Uppsala domkyrka den 25 januari. Därefter blir det
arbete, hos er, spännande. Den som vill
är varmt välkommen att delta på prästvigningsceremoni, det kostar inget och
är öppet för alla. Välkommen i så fall! I
vilket fall som helst så önskar jag er en fin
och glädjefylld advent och jultid!
Kyrkbänken nr 5 2014

Nicklas Fredlund,
ny präst i Vattholma
pastorat

Nicklas Fredlund
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Lena församling

Foto: Pontus Adefjord

Änglabygdsfirande för femte året i rad

Ä

nglabygdsveckan detta år bjöd på ett varierat program. Man minns gärna alla skolklasser, förskoleklass t o m klass 3, som kom till Trekanten, där Åsa
Bonnevier berättade om änglabygden förr i tiden. Barnen
fick själva tillverka änglar, som vid söndagens gudstjänst
fanns upphängda i mängder i Lena kyrka.

En minnesvärd och mycket välbesökt kväll blev det också
när Trekanten gästades av tre kända profiler, Wanja LundbyWedin, Andreas Carlgren och Anders Wejryd och samtalet
handlade om vad en personlig kristen tro kan betyda i vardagslivet och politiken. Samtalet följdes av en stor skara vattholmabor och andra intresserade.
På lördagen arrangerades en tipspromenad från Trekanten
till Lena kyrka, där komminister Mari Papadoupoulo visade
några av de dyrbara föremål, som finns i kyrkan. Korvgrillnig vid Sockenstugan avrundade vandringen.

Ärkeänglarna på besök

Änglabygdsveckan avslutades med söndagens gudstjänst
i Lena kyrka, där Änglabygdsmässan firades, den mässa som
är skriven för Lena församling av Rolf Larsson och Janniz
Jönsson. Det var i år tredje gången som mässan sjöngs och
firades. Tensta-Lena kyrkokör och en instrumentalensemble
medverkade och gudstjänsten leddes av Marie Papadoupoulo. Mässan samlade en välfylld kyrka. Efter gudstjänsten var
det samling i sockenstugan.
Vad kommer nästa års Änglabygdsvecka att innehålla?
Samtalskväll
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Aktuellt i församlingen
Sön 30/11 1:a advent. Högmässa kl 11
och invigning av dopträdet, kyrkokören
medverkar. Adventskaffe hos IOGT.
Ons 3/12 Adventskaffe i Trekanten för
alla 80+. Kaffe, kakor och julens musik.
Barnkören sjunger. Anmälan görs till
Gabriella B eller Mari P. (Kontaktadr sid
15.)
Sön 14/12 Gudstjänst för små och stora
med luciatåg i Lena kyrka kl 16.00. Luciakaffe på kyrkbacken. Avslutning med
de fasta barngrupperna.
OBS Barn i åk F-3 är välkomna att
delta i Luciatåget! Vi övar på Trekanten tisdagar kl. 14.15–14.45:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12
Må 15/12 Julavslutning i Trekanten för
både liten och stor. Kl 9–12
Tis – tors 16, 17, 18 dec krubbvisning
för Vattholmas förskolebarn.

Dopträdet,
som kommer
att invigas i
Lena kyrka
på 1:a advent.

Terminsstart för
* Promenadgrupp 13 jan kl 10.30
* Miniorer 13 jan kl 15-16.30
* Hantverkscafé 13 jan kl 18-20
* Miniminiorer 14 jan kl 14-16
* Öppet hus 15 jan kl 9-12

Julkonsert
Söndagen den 21 dec kl 18.00
Lena kyrka
Julens sånger med kör
och församling.

Sö 21/12 Julkonsert i Lena kyrka kl 18
Tensta&Lena kyrkokör under ledning av
Janniz Jönsson.

Hantverkare sökes

Tis 6/1 Högmässa kl 11 i Lena kyrka. Internationella gruppen ansvarar.

Den 29 november, lördagen före 1:a
advent arrangerar Lena församlings
hantverksgrupp en julmarknad utanför
affären i Vattholma.

Tis 6/1 ”Julfest för barnen” kl 13 hos
IOGT. Dans kring granen, tomten kommer på besök, fiskedamm med Fairtradepresenter, lotteri, kaffe och kaka. Inträde
40:- för vuxna, barn fri entré.
Sön 18/1 Gudstjänst för små och stora
i Trekanten. Vi öppnar 9.30 för lek och
fika, firar gudstjänst kl 11 och äter därefter
en gemensam lunch.
Med reservation för ändringar.

Café Trinitas är öppet för alla ungdomar,
från högstadiet och uppåt. varje torsdag kl
19–21.

Gudstjänstverkstad: Sista träffen torsdagen den 4/12. Uppstart vt -15, torsdagen den 15/1.

Man behöver inte vara konfirmerad. Här
finns fika, lite godis och sötsaker till låga priser.
Här kan man spela spel och bordtennis. Har
någon lust att spela musik har vi instrument
man kan låna. Eller kanske vill man bara hänga,
snacka och umgås.

Konfirmandläsning: Sista träffen torsdagen den 11/12. Uppstart vt-15, torsdagen
den 22/1

Vi har jullovsstängt från 18 dec och öppnar
på nytt den 15 jan. Vi som jobbar är Samuel,
Pontus, Emil och Mari.

SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr

Mellan kl 11 och 15 kan ni som sysslar
med hantverk runtom i Vattholma sälja
era produkter vid denna mycket lokala
julmarknad. Eget bord medtages. Intresseanmälan sker senast den 25/11 till
Inger, tel 070-311 37 17 eller till Gabriella
Bergkvist, tel 0703-10 50 67

Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom. Varje år dör närmare 7 miljoner barn
som inte hunnit fylla fem år. Tänd ett femte ljus i jul – för alla barns rätt till en framtid.

SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!
pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
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Barn och familj
Ärentuna/Storvreta
Församlingsgården i Storvreta

Öppen förskola
Måndag kl 9.30–12.
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0-2 år
Fredag kl 9.30–12, möjlighet till grillning
Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 13.30
Öppet hus för alla åldrar
Onsdagar 14–16.30. Himmelsvägen 70.
Juniorer åk 3–5
Tisdagar 15.30–17.00

Barnkörer i Storvreta
Sångsvamparna 6-8/9 år
Torsdagar kl 14-15. Mellanmål serveras från
kl 13.30. Start 22 jan.
Sångstjärnorna 9-11 år
Tisdagar kl 14.45-15.30 med mellanmål från
kl 14.15. Start 20 jan.

Tensta/Skyttorp
Kyrkans hus Skyttorp
Öppet hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12
Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj.
Kyrkans barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 9–11
Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 14–16
Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16

Barnkör
Intresse för barnkör anmäls till Kristin
Warngren
Kyrkis på söndagar i Kyrkans hus
I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans
Hus kl 14. Vi har öppet från kl 9.30 och kl 12
serveras lunch för 20 kr.
Söndagsskola
Söndagsskola i samband med Kyrkis i Skyttorp och kyrksöndagarna i Tensta.

Vattholma

Församlingsgården Trekanten.
Öppet hus för stora och små,
Måndagar kl 9–12.
Torsdagar kl 9–12.
Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj.
Miniminiorer 6 år/förskoleklass
Onsdagar kl 14–16.
Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl 15–16.30.

Sång, musik och rytmik
Änglakör, från 6 år och uppåt
Tisdagar kl 14.15–15
Barn som går i Vattholmaskolan blir hämtade och lämnade av vuxen.
Musiklek, 3-6 år
Torsdagar (udda veckor) kl.15.15–16
Förälder kan vara med barnet eller sitta
utanför musikrummet.
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tensta kyrka

9.30 samling vid krubban

kyrkans hus, skyttorp
11 samling vid krubban

lena kyrka

11 samling vid krubban
17 julbön
23 midnattsmässa

ärentuna kyrka

10 samling vid krubban
23 midnattsmässa

storvreta
församlingsgård

12 samling vid krubban
öppen gemenskap med
glögg, kaffe, pyssel, spel
och enkel jullunch

Välkommen!
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1. Vad heter dikten av Viktor Rydberg (bilden) som
börjar "Gläns över sjö och strand…"?
2. Vem har gjort den mest kända tonsättningen?
TEORETISK

2

PLATSER
FÖR VÅRD

SLOTT I
KÖPENHAMN

LÖVTRÄD

DALKARL

BEDÖMA

VANFÖRESTÄLLNINGARNA

SLAGIT
DANK

FATTIGKVARTER
SVALA &
ANROPA
BAKVERK

REPUBLIK

STÄNGDE

DRYCK

DISTRAHERAD

TUNNA
DE BODDE
I NORR

RESA FÖR
NYVALD
KUNG
LITEN
METALLSTÅNG
TAR OSS
UT PÅ
NÄTET

PRYDNADSVÄXT

FÖRÅNGAD

SLASK

KÄNT
GLASBRUK

BÅL

KONSTFORM

IVER OCH
BAKSLAG

MYNTEN

RIKTIGT
DÅLIG

MAKA

KAN MAN
SE TIDEN

GÖR
GÖK

FÖRDEL

MEST
ILLVILLIGE

I PANNA
INTE BÅDA

DOFTERNA
MISSTÄNKER

MOTORCYKEL

SATT
TILL
HÄST

DE LIDER
AV CELIAKI

ÅKA OCH
HOT

LUGN

FÖRMANAT

RIKTNING

TAR EMOT
TURISTER

OND

TRÄNA

MEST
ANGELÄGEN

FÖRRÅDSFÖRMAN

IGENKAN
KÄNNINGSCROUPIER
TECKNET

SNARA

BENÄMNING

STRÖM

DÄGGDJUR

HONA

NEON

BÖRJAT
SKYMMA

KOFFERT

MUSIKAL AV
LLOYD
WEBBER
OCH RICE

SÖNDER
HUVUDSTAD
BENDEL

UTSLAGET
TILLFÖRLITLIGA
MOT ELD

STICKS

SKREV
SNORRE
STURLASSON

KRÖP

TRENCHCOATEN

REST

GAMLA
MÅTT

LUKTAT
ILLA
SAMMANDRAGNING
I MELLANGÄRDET

TING
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GENA

ANARKI

VÅGSPEL

BLEV
AV MED

FÖRFÖLJER
VÄLVÅRDAT

LILJEVÄXT

KÄNNA
IGEN

VARUMÄRKENA

PROFET
PÅ KUNG
DAVIDS TID

STICKS

STUVNING

DIKT

HANDLAT

VALUTA

FYRA
I ROM
SLITA

AVSLÖJADE
GUILLOU

SAGOVÄSEN

NEDSMORDA

LUKTAR
ILLA

LÖVTRÄD

KAN MAN
VÄLJA
FRÅN

KADAVER
GICK I
GRUNT
VATTEN

DANSFORM

Korsordskonstruktion: Lars-Göran Ståhl

Julkorsord
Tre bokpriser utlottas bland dem som skickar in rätt
lösning. Skicka lösningen till Församlingsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast 10
januari.
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DEN LÄNGRE FÖRFLYTTNINGEN MED
TÅG, BIL ELLER FLYG

Bild: J. Wolf, Leipzig

Namn………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………… .
……………………………………………………………………
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Julklappstips!

En julklappsbok är ofta efterlängtad. I församlingsgården i
Storvreta samt i Tensta kyrka
finns några böcker till försäljning.

rat. Tankestund följer kyrkans
kalender, där varje dag på året
innehåller en betraktelse och
varje betraktelse utgår från ett
bibelcitat hämtat från kyrkoårets texter.Verbum förlag. 275 kr.
Utdrag ur boken:

Kyrkornas hemligheter, Ann
Catherine Bonnier, Ingrid Sjöström
Boken beskriver tidstypiska
kyrkor och föremål från tidig
medeltid fram till idag. Den
är rik på bildmaterial och beskriver även hur olika ideal har
präglat förändringar av kyrkornas utseende, användning och
trosliv. Inbunden, 255 sidor.
Medströms bokförlag. 300 kr.
Traditionsboken
Det finns mängder av traditioner i vårt land som kan vara
kristna eller folkliga. Boken
behandlar traditioner under
ett år och hjälper oss förstå den
djupare innebörden av dem. I
boken varvas faktatexter med
personliga reflektioner om
traditionernas innehåll. 195 sidor,Verbum, 100 kr.

Ur

Julboken
Med julboken får vi göra en
vandring från adventstid in i
julens alla högtider. Vi får tips
om pyssel, mat, sagor och texter.
Boken beskriver dagarnas olika
innehåll, vi möter berättelser om
julen samt kunskap som hjälper
läsaren till en djupare förståelse
av en av våra mest folkkära högtider. Rikt illustrerad. 190 sidor,
Verbum, 100 kr.

Tankestund –
29 skribenter reflekterar.
Traditioner ända från urkyrkans tid binds ihop med hur
det kan vara att leva som kristen idag. För den som läser
boken i sin helhet blir det en
andlig resa som både följer
berättelsen om Jesus och tankarna hos de 29 skribenter,
bl a Pontus Adefjord, församlingsassistent i Vattholma pasto-

Men Jesus samlar sin familj, inte kring
oss utan kring sig själv. Lika lite som vi
kan välja vår biologiska familj väljer vi
våra systrar och bröder i tron. Även om
vi kunde det skulle vi se att Jesus inte
har samma urvalskriterier som vi har. I
hans familj är alla med som gör Guds
vilja. Eller, som Lukas skriver när han
berättar om samma händelse, "den som
hör Guds ord och handlar utirån det".

församlingsboken

Döpta
Tensta församling
4/10 Liam Nils Richard Nyman
5/10 Lars Hjalmar Bohman

Lena församling
30/8 Viggo Neke Magnusson
6/9 Eddie Lars Ingemar Söderlund
25/9 Emma Birgitta Margareta
Viklund
28/9 Odd Mårten Viking Jonsson
Jirhede

Ärentuna församling
26/7 Alice Charlotte Ingrid
Grace Désirée Kastberg
26/7 Per Henrik Samuel Petrén
9/8 Tindra Florence Hjalmarsson
17/8 Jacob Euler
23/8 Hannes Theo Emil Thorzelius
30/8 Elvin Arne Skarin
30/8 Matilda Vilhelmina Brink
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Foto: www.fotoakuten.se

Nu kom Jesu mor och hans bröder. De
stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: "Din mor
och dina bröder är här utanför och söker dig." Jesus svarade dem: "Vem är
min mor och mina bröder?" Han såg
på dem som satt runt omkring honom
och sade: "Det här är min mor och
mina bröder. Den som gör Guds vilja
är min bror och syster och mor."
–––
Vi gör likadant ibland. Försöker ropa
till Jesus att "du, Jesus, kom hit, ta det
lite lugnt, inte ska du vara med de där".
Kom hem till din familj.

30/8 Milton Kjell Guy Larsson
Ljung
6/9 John Christian Albert Hultman
27/9 Hollie Siva Eleonora
Viklund
4/10 Kian Tex Gideon Jonsson
11/10 Jennie Maria Falk
19/10 Samuel Elliot Mattisson

Konfirmerade
Tensta församling
28/6 Nathalie Sporrong

Lena församling
24/5 Sanne Holmberg
12/7 Stina Claesson
12/7 Louise Fossum
8/8 Arvid Lindahl

Vigda
Tensta församling
31/7 Daniel Söder
och Annica Nordström
30/8 Kenneth Löfgren
och Yoyoei Jularat

Ärentuna församling
19/7 Edwin Rahman
och Ann-Marie Thurfjell
19/7 Christian Vällfors
och Petra Pettersson
2/8 Andreas Ljungberg
och Anna Blackne
2/8 Jonas Roos
och Carolina Ilbäck
20/9 Jörgen Finbom
och Johanna Knief

Ärentuna församling

Avlidna

28/6 Alice Rosén
29/6 Johan Stenborg
17/8 Klara Sandberg

Lena församling
26/6 Anders Olov Vallén
9/8 Sonja Karolina Eriksson

17/9 Margit Ingeborg Öhman
20/10 Inge Lamberg Eiengård
Tensta församling
3/8 Conny Valdemar Flink
5/8 Ulla Birgitta Mattsson
25/8 Margit Cecilia Sundin
4/10 Lisbeth Wahlberg
20/10 Johan Arne Håkan Dürén

Ärentuna församling
2/8 Sven-Åke Estberg
9/8 Margareta Viktoria Malm
11/9 Birgit Linnéa Rosander
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Adresser
Internet

E-post: vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se
(De flesta anställda kan nås på ”fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se”)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vattholma
Webb-red: Lars-Erik Elebjörk, lars-erik.elebjork@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		

tel: 36 62 10 fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
tel: 31 52 50
Adm.ass. Helena Hallsten			
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

Kh Christina Engqvist			
tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
Km Mari Papadopoulou			
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
Km Johan Lautmann			
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
Km Kristina Hognesius Lockner		
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
Km Elsa Westberg				tel: 0706-87 00 63			

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

Diakon Siv Rang Pettersson 		
Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
Pedagog Ingrid Ivarsson			
Husmor Thérese Lagerquist		

tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07

Tensta

Kyrkans Hus.
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp		
Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Emmeli Andersson		
Förs. ass. Pontus Adefjord			

Lena

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 0703-79 19 29
tel: 076-823 77 55

Trekanten				tel: 35 07 09
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		
tel: 0703-10 50 67

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
tel: 36 62 10, 070-534 14 41
Kristin Warngren				tel: 0727-408010
Ärentuna:
Margareta Ranudd			
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84

Kyrkvaktmästare

Tensta: Cecilia Johansson			
Lena: Johan Mattsson			
Ärentuna: Malin Henningsson		

tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67

Församlingsrådens ordföranden

Ordf: Klas Lundström			
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PRÄST
akut samtals- och krisstöd

telefon: 112
chatt

Tensta: Ulla Moberg			
Lena: Tomas Karlsson
Ärentuna: Gunnar Edqvist

Kyrkorådet

Jourhavande

digitalt brev
tel: 35 00 16

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Detta händer i våra kyrkor

…en blomma skär och
blid, mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka tid.

Ärentuna
församling
Söndag 23 november
Domsöndagen
11.00 Högmässa med musikcafé. Storvreta
Onsdag 26 november
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 30 november
1:a sönd i advent
11.00 Adventsgudstjänst.
Ärentuna. Barnkören och
kyrkokören. Kyrkkaffe
Onsdag 3 december
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 7 december
2:a sönd i advent
11.00 Familjegudstjänst.
Dramagruppen. Storvreta
Onsdag 10 december
18.30 Veckomässa. Storvreta
Lördag 13 december
16.00 Luciafirande.
Barnkören. Ärentuna
Söndag 14 december
3:e sönd i advent
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 17 september
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 21 december
4:e sönd i advent
18.00 Vi sjunger in julen.
Mia Karlsson, solist. Kyrkokören. Storvreta
Onsdag 24 december
Julafton
10.00 Samling vid krubban.
Ärentuna
12.00 Samling vid krubban. Mingelfika och glögg.
Storvreta
23.00 Midnattsmässa.
Ärentuna
Torsdag 25 december
Juldagen
15.00 Mässa med musik.
Storvreta
Fredag 26 december
Annandag jul
11.00 Högmässa. Storvreta

Söndag 28 december
Sönd eft jul
11.00 Högmässa. Knytkalas.
Storvreta
Onsdag 31 december
Nyårsafton
15.00 Nyårsbön. Storvreta
Torsdag 1 januari
Nyårsdagen
16.00 Pastoratsmässa. Tensta
Söndag 4 januari
Sönd eft nyår
16.00 Gudstjänst med G:a
Uppsala församling.Välkomnande av nya församlingsbor i
Fullerö. Hans Lindholm, präst
i G:a Uppsala medverkar.
Mikael Andreasson, trumpet.
Kaffe och kyrkvisning efter
gudstjänsten. Ärentuna
Tisdag 6 januari
Trettondedag jul
11.00 Internationell mässa.
Storvreta
Söndag 11 januari
1:a sönd eft Trettondagen
11.00 Familjegudstjänst.
Julspel med teatergruppen.
Storvreta
Onsdag 14 januari
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 18 januari
2:a sönd eft Trettondagen
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 21 januari
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 25 januari
3:e sönd eft Trettondagen
11.00 Temamässa med Per
Harling. Storvreta
Onsdag 28 januari
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 1 februari
Septuagesima
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 4 februari
18.30 Veckomässa. Storvreta

Tensta
församling

Lena
församling

Söndag 23 november
Domsöndagen
9.30 Högmässa
Söndag 30 november
1:a sönd i advent
9.30 Gudstjänst. Kyrkokören.
Kyrkkaffe i Bygdegården.
Spelmanslaget.
Söndag 7 december
2:a sönd i advent
9.30 Familjegudstjänst.
Lördag 13 december
18.00 Luciafirande. Folkdanslaget
Söndag 14 december
3:e sönd i advent
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Söndag 21 december
4:e sönd i advent
9.30 Högmässa
Onsdag 24 december
Julafton
9.30 Samling vid krubban
11.00 Samling vid krubban.
Kyrkans hus
Torsdag 25 december
Juldagen
7.00 Julotta. Kyrkokören
Fredag 26 december
Annandag jul
14.00 Legender och julpsalmer
Onsdag 31 december
Nyårsafton
17.00 Nyårsbön
Torsdag 1 januari
Nyårsdagen
16.00 Pastoratsmässa
Söndag 4 januari
Sönd eft nyår
14.00 Högmässa. Söndagsskola. Kyrkans hus
Tisdag 6 januari
Trettondedag jul
16.00 Julspel
Söndag 11 januari
1:a sönd eft Trettondedagen
9.30 Högmässa
Söndag 18 januari
2:a sönd eft Trettondagen
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Söndag 25 januari
3:e sönd eft Trettondagen
14.00 Familjegudstjänst. Kyrkans hus
Söndag 1 februari
Septuagesima
9.30 Högmässa

Söndag 23 november
Domsöndagen
18.00 Stilla mässa
Söndag 30 november
1:a sönd i advent
11.00 Högmässa. Invigning av
dopträdet. Kyrkokören.
Kyrkkaffe i IOGT-logen.
Söndag 7 december
2:a sönd i advent
11.00 Gudstjänst
Söndag 14 december
3:e sönd i advent
16.00 Familjegudstjänst med
luciafirande. Barnkören
Söndag 21 december
4:e sönd i advent
18.00 Julkonsert. Kyrkokören
Onsdag 24 december
Julafton
11.00 Samling vid krubban.
Barnkören
17.00 Julbön
23.00 Midnattsmässa
Söndag 28 december
Söndagen efter jul
18.00 Stilla mässa
Onsdag 31 december
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
Torsdag 1 januari
Nyårsdagen
16.00 Pastoratsmässa. Tensta
Söndag 4 januari
Sönd eft nyår
11.00 Gudstjänst
Tisdag 6 januari
Trettondedag jul
11.00 Högmässa
13.00 Julfest i IOGT-logen
Söndag 11 januari
1:a sönd eft Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
Söndag 18 januari
2:a sönd eft Trettondagen
1100 Familjegudstjänt.
Trekanten
Söndag 25 januari
3:e sönd eft Trettondagen
18.00 Stilla mässa
Söndag 1 februari
Septuagesima
11.00 Högmässa

Se också predikoturerna i UNT och på www.svenskakyrkan.se/vattholma

