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Medvandrare, kontraktsdag i Tensta sid 3
Änglahelg i Änglabygd sid 9
Barnverksamheten sid 11

Att värna och vårda kyrkogårdarna

V

i har tre vackra, medeltida kyrkor i vårt pastorat med underbara kyrkogårdar som omger dem; Tensta, Lena och Ärentuna. Kyrkogården är en
plats för vänner och anhöriga att gå till, för att minnas och hedra dem
som gått före oss. Men det är inte bara en plats för död – utan en plats som sjuder
av liv!
Våra kyrkogårdar är en del av det gamla odlingslandskapet. Muren skiljer denna
plats från åkern, men somliga växter finns såväl innanför muren som utanför. Det
är en plats för fåglar, insekter, andra djur och för en rik fauna. Kyrkogårdens träd
präglar också miljön på kyrkogården. I vårt arbete ingår att vi arbetar med inventering av träd och växter.Vi vill ha en modern maskinpark som är så miljövänlig som
möjligt, för att bevara en hälsosam miljö för växter och djur – och alla som också
besöker våra kyrkogårdar.
Det är även en kulturhistorisk miljö, med intressanta gravläggningar, som vittnar
om bygdens och familjers historia. Våra kyrkogårdar vittnar om en rik jordbruksbygd med mycket gamla anor som går tillbaka till förkristen tid. På kyrkogårdarna
arbetar vi för att bevara den unika miljön. Vi har regelbunden tillsyn tillsammans
med förtroendevalda och medarbetare för att se hur vi på bästa sätt kan bevara den
unika karaktären på varje kyrkogård. I många olika ärenden involveras Länsstyrelsen
för att ge tillstånd till förändringar och förbättringar.
Vi har under senare år gjort om minneslundarna i Lena och Ärentuna i samråd
med landskapsarkitekt, där vi förnyat träd och växter.Vi kommer inom snar framtid
att börja med reparationer av murar i Tensta och Ärentuna.Vi har nyligen tagit ett
beslut om att förändra belysningen på Tensta kyrkogård, för att få en bättre och mer
energisnål belysning – också på de delar av kyrkogården som idag inte är upplysta.
Vi ser över åskskydd för att säkra miljön.Vi arbetar även med tillgänglighetsfrågor,
för att göra kyrkogården lätt att vara på för den som har någon form av rörelsehinder.
En del av vårt arbete bygger på en kommunikation med dem som har gravrätter på våra kyrkogårdar. Om ni ser att en gravsten lutar, vickar eller hotar att falla
– kontakta oss! Vi gör regelbundna kontroller av alla gravar, för att se om något
behöver åtgärdas. Vi sänder ut brev om nödvändiga åtgärder till den som står som
gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare är det inte alltid så lätt att veta vem
man ska vända sig till, när något ska rättas till.Vi hjälper gärna till att förmedla kontakter till hantverkare eller företag, som kan bistå med hjälp i dessa ärenden. Det
är viktigt för säkerheten, för såväl besökare som kyrkogårdsarbetare, att stenar inte
hotar att falla, gå sönder eller påverkar arbetet.
Har ni frågor, så kontakta oss gärna!

Christina Engqvist, kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Gudstjänst vid klockstapeln vid Tensta kyrka. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.

”Medvandrare”
Vad är det att vara en pilgrim idag –
att vandra i tro längs livets vägar, att vandra mot nya mål och att vara medvandrare
i med- och motgång? Pilgrimsteologin
väcker gamla tankar till liv och skapar nya
möjligheter för oss att finna, visa och växa
i tro genom att dela vandringen och det
enkla livet gemensamt.
Att vandra är ett sätt att leva med Gud
och varandra. Att vara medvandrare är att
dela livets och trons möjligheter och svårigheter. Om detta, och annat, handlar vår
gemensamma kontraktsmässa!
Upplands västra kontrakt firar gemensam mässa med Ylva Eggehorn i Tensta
kyrka den 18 september 2011 kl. 16.00

Vi får möta poeten, författaren och
psalmförfattaren Ylva Eggehorn, som
kommer att predika. Körer från olika
församlingar i vårt kontrakt kommer
att delta och sjunga sånger och psalmer av
Ylva Eggehorn.
Klockan 14 inleds en gemensam vandring, ledd av prästen Gunilla Rödström.
Denna vandring går en kort sträcka längs
Marialeden. Marialeden går mellan Tegelsmora och Uppsala och är ett samverkansprojekt mellan pastoraten i Björklinge, Vattholma pastorat samt Örbyhus.
Medtag ett sittunderlag samt något att
äta/dricka. Alla som önskar delta i denna,
samlas vid Tensta kyrka kl. 14.

Ylva Eggehorn

Efter gudstjänsten har vi en guidad
visning av kyrkan. Vi serverar också en
lättare måltid/förstärkt kyrkkaffe. Vi får
även möjlighet till ett gemensamt samtal med Ylva Eggehorn i samband med
kyrkkaffet. Om du behöver vegetarisk,
gluten- eller laktosfri kost, kontakta oss
gärna på tel. 018-31 62 10. För mer information, se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vattholma
Varmt välkomna!

Nya medarbetare
Flera nya ansikten kommer att dyka upp
bland medarbetarna i församlingarnas
olika grupper och verksamhetsgrenar när
höstterminen börjar.
I Ärentuna församling tillträder Thérese
Lagerquist tjänsten som husmor.
I Tensta församling är Gabriella Ersson
föräldraledig ett år framåt och Emmeli
Andersson har gått in i hennes uppgifter.
Tillsamman med henne kommer Pontus
Adefjord att arbeta i de olika grupperna i
Skyttorp och Tensta.

I Lena församling går Niclas Sand in på
ett vikariat som församlingsassistent med
ansvar för barn- och familjeverksamheten
på Trekanten. Ny är också Susanne Näslund som tillsammans med Niclas ansvarar
för Öppet hus, babysång, minior- och juniorgrupper mm.
På kyrkomusiksidan i Tensta och Lena är
det Janniz Jönsson, som kommer att leda
kyrkokören och ansvara för gudstjänstmusiken. Barnkörerna kommer Pontus och
Susanne att dela på och dessutom ansvara

för musiken i vissa gudstjänster. Pontus ska
leda barnkörerna i Skyttorp. I Lena församling kommer Susanne att sjunga med barnen, t o m de allra minsta i babysången.
Välkomna säger vi till alla nykomlingar.

Ärentuna församling

Upptaktsdag!
Söndag 28 augusti kl 11
Storvreta församlingsgård
Nu börjar höstterminens verksamhet i församlingen. Den inleds med
en innehållsrik upptaktsdag.
Döpta
21/5 Vera Ingrid Birgitta Winberg
28/5 Vincent Björn Ingemar
Jangenheim
4/6

Hampus Peter Mikael Rosenblom

4/6

Molly Viola Matilda Ljungberg

På programmet
Gudstjänst
Teater
Korvgrillning
Tipspromenad

Kyrkkaffe
Musik
Buktaleri
Info om höstens alla aktiviteter

Kom och var med!

18/6 Nils Anton Lidehäll
18/6 Einar Lars Herman Lindén
18/6 Simon Kim Oskar Östman
18/6 Axel Wilhelm Önneby Bankefors

Herrarnas ”Gubbträff”

25/6 Axel Daniel Vincent Strandell

Gubbarna – gentlemen, single 65+, är
efter sinnelaget ensamstående ynglingar,
herrar, gampojkar och (krut-)gubbar, som
samlas varannan vecka till lunch i Församlingsgården, Storvreta.

2/7

Hilda Anna Christina Edberg

2/7

Simon Erik Alfred Karlsson

Vigda
14/5 Jonas Edén och Malin Gustafsson
29/5 Magnus Norman och
Barbro Camilla Hartmann
11/6 Anders Nilsson och Pernilla Ingels
18/6 Johan Bankefors
och Karin Önneby
Avlidna
22/4 Sture Lennart Carlsson
3/5

Eino Aulis Wiskari

Där serveras utan variation ärtsoppa
och ugnspannkaka. Det är samtal, högläsning, nutidsorientering och minnen till
eftermiddagskaffet.
Alltså torsdagar i jämna veckor med
start den 25 augusti kl 13 – 15.

Kyrkans väntjänst

Förstagångsdeltagare ombedes att anmäla sig i förväg till församlingsexpeditionen, tel 36 62 10.

Väntjänst – att vara någons vän. Det finns
många som längtar efter att få besök av
någon, ensamheten kan vara svår att bära.
Någon behöver en arm att hålla i under
en promenad, någon annan skulle uppskatta att få lyssna på högläsning ur dagens
tidning. Behoven är många och du kan
vara en av dem som gör skillnad. Anslut
dig till kyrkans väntjänst! Säkert har du en
stund över att dela med dig av.

Var välkommen.

Onsdagskvällar i församlingsgården
Mitt i veckan kan det vara välgörande med en paus från det dagliga livet. I församlingsgården i Storvreta erbjuds en rastplats, som kan bli till den kraftkälla många längtar efter.
Jämna veckor
 18.30 Veckomässa
 19.00

Bibel öppna dig. Bibelstudier för
dig som vill veta mer och tränga djupare
in i bibeltexterna. Bibelstudierna startar
21 september kl 19.00
Udda veckor

 18.30 Taizébön
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Kanske är du en av dem som skulle
sätta stort värde på att få del av väntjänsten. Tveka inte – ta kontakt med församlingen.
Vi är inte så många i väntjänstgruppen,
men det vi gör kan betyda så mycket. Just
nu behöver vi några som vill hjälpa till
med vår +85 årsfest 1 sept.
Om du vill hjälpa till eller vill ha ett
besök, hör av dej till Siv Rang P. (Tel nr
se sid 15)
Kyrkbänken nr 4 2011

Bibliska figurer – en kreativ bibelstudiemetod

B

ibliska figurer, personer som vi
möter i bibelns texter som Maria,
Jesus, lärjungarna, människor ur
Gamla Testamentet och många fler, tillverkas under bibelläsning, bibelstudier
och meditation. Händer och tankar samverkar, därför blir dessa små figurer något
helt annat än dockor.
”Bibliska figurer” är både berättelse,
bilder, hantverk och liturgi. Det är en
unik bibelstudiemetod som startades i
Schweiz för ca 40 år sedan av en dominikanersyster. Metoden är bl a spridd i
Schweiz, Tyskland, Österrike, Danmark,
Finland och Sverige.
Figurerna används i undervisningen
och i gudstjänster i kyrkor och församlingshem. Scener med figurerna ställs
samman utifrån bibelberättelser. Den som
ställer samman scenen utgår från bibel-

texten, men försöker också leva sig in i
personernas situation i berättelsen. När vi
arbetar med figurerna funderar vi kring
hur folk levde på Jesu tid, vad de använde
för redskap, hur de var klädda och hur
deras livssituation kunde påverkas av Jesu
närvaro.
Tycker du att denna metod verkar spännande? Kom med i vår bibelfigurgrupp!
Vi träffas i Storvreta församlingshem fredagar kl 9.30 – 14.00 med start 2 sept.Vi
träffas ungefär en gång i månaden.
VÄLKOMMEN med att skapa.
Kerstin Åsberg.
Har du frågor? Tag kontakt med Siv
Rang P (tel nr se sida 15) el. e-post:
kerstin.asberg@svenskakyrkan.se
Bilderna från utställning i Ärentuna kyrka har tagits av Mats Wilhelm.

Kyrkträffen
Kyrkträffen är en öppen gemenskapsstund
med ett intressant program av inbjudna
talare eller musiker.
Vi träffas varannan torsdag udda veckor
kl 13–15 i församlingsgården i Storvreta.
Vi börjar kl 13 med att äta god mat
tillsammans á 30 kr. Alla är välkomna –
yngre som äldre. Programmet kan du se
på pastoratets hemsida eller på anslagstavlor vid förssamlingsgården och Storvreta
centrum.
Vi börjar med bussresa 14 september
till Vasaskeppet i Stockholm. Obs! denna
gång en onsdag! Deltagare från hela pastoratet är välkomna. (Se annons härintill.)
Frågor besvaras av Ingrid Ivarsson eller
Siv Rang P.

Följ med på resa
till Vasamuseet
Buss utgår från Skyttorp kl 8.30.
Nästa anhalt är Tensta kyrka
kl 8.45.
Från Församlingsgården i Storvreta
avgår bussen kl 9.00.
Resan kostar 225 kr och i det ingår
resa, lunch på Stora Gungan på
Skansen och inträde på Vasamuset.
Anmälning till Församlingsexpeditionen, Els-Mari Eriksson, 36 62 10,
senast 7 september.

Vad är en kaffebönegrupp?
I Storvreta är vi ett gäng om 5 – 10 närboende, som gör oss fria udda tisdagförmiddag för att samlas i Storvreta kapell
till bön och lovsång, eftersom vi anser
att detta är vad världen behöver: bön och
lovsång. Vi ber för bekymmer omkring
och i oss, samt för kriser och orättfärdighet ute i världen.
Ondskan och misshushållningen är så
stor – kom, om du kan, och hjälp oss bekämpa den! Det gör vi bäst med lovsång,
med eller utan toner. Vi skulle rymmas
dubbelt så många och fler i vårt vackra
kapell. Den som inte kan delta varje udda

tisdag är välkommen när det passar.
Del 2 i vår samvaro äger rum kring
soffbordet i rummet intill, där ev. nya deltagare får presentera sig och höra vilka
övriga är. Vi pratar över kaffe- eller tekoppen om vad som hänt sedan sist. Det
kan vara någon som kommit till rätta efter
en resa, någon vars ben läkts efter långt
lidande, underverk som skett och någon
som gått hem för att vila i frid. Högt och
lågt, allvar och skämt, allt får plats, men
måste hinnas före kl.12, som är sluttid för
vårt lika angelägna som trivsamma möte.
Detta är en plats där alla kristna trosriktningar kan mötas och där bönen blir
konkret, något man talar om. Ett böneämne i sammanhanget kan vara större
delaktighet i söndagens högmässa och
att kyrkkaffet upplevs som ett värdefullt
tillfälle för gemenskap med samtal kring
dagens ämne.
Kom och bed om detta och mycket annat med oss.Vi börjar tisdagen den 13 sept
kl.10 – 12 i kapellet, Ärentunav. 3 och ses
sedan samma tid varannan vecka hela hösten. Mötesplatsen kan också vara hemma
i någons trädgård, om det är brittsommar.
Ring och kolla med diakon Siv, Rang P
om du är ny eller varit borta ett tag!
Inger
(en av pensionärena.
Men det kommer unga också)

Stipendier i Tensta och
Lena församlingar
Ur Gotthard Svahns minnesfond
utdelas stipendier till ”framåtsträvande ungdomar som utbildar sig i
läraryrket”. Den sökande och minst
en av föräldrarna ska vara född i Tensta församling.
Ut Tensta magasinskassa utdelas
stipendier för ”jordbruksbefolkningens yrkesutbildning”. Sökanden ska
vara folkbokförd i Tensta församling.
Ur Lena församlings magasinsoch slåtterallmänningskassa utdelas stipendium för ”studier inom
lantbruk, skogsbruk och lanthushållning och därmed sammanhängande
yrken.” I andra hand bidrag till rekreation för person inom ovannämnda
yrkesgrenar eller till medlemmar av
dennes familj. Sökanden ska vara
folkbokförd i Lena församling.
Ansökan lämnas till Pastorsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast 8 okt. Ansökan ska innehålla
uppgift om vilket stipendium som
sökts, vilken utbildning man deltar i
och planerar, samt personbevis.

Foto: Ikon
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Tensta Församling

Döpta
28/5 Edvin Stark
26/6 Astrid Helenius
Vigda
11/6 Jimmy Björk och
Victoria Danneskog
Avlidna
11/5 Karl Josef Lindkvist

Träffpunkt dagtid –
Kyrkans hus, Skyttorp
Träffpunkt Dagtid startar igen efter sommaren den 14 september med bussresa
till Stockholm och besök på Vasamuseet.
(Tider och pris, se föregående sida)

Hembygdens kyrka
Välkommen att lära känna din kyrka och livet runt omkring den genom
de kyrksöndagar, som erbjuds i Tensta kyrka under hösten.Vi startar med
gudstjänst kl 9.30 och fortsätter därefter med kyrkkaffe och föreläsning.
16/10
6/11

”Folkmusik i Tensta och omnejd”, ”Folk kring Tensta kyrka”.
Medv. Anna Nylén, riksspelman.
”Kyrkmålningarna i Tensta”. Medv. Stina Fallberg, teol.dr.

Varmt välkomna!

”Torbjörn och Torsten och Styrbjörn
lät resa stenen efter Torfast, sin fader.
Öpir ristade.”

Så står det på en av runstenarna vid Tensta
kyrka. Det var alltså tre bröder som reste stenen efter sin döde far. De var kristna som levde på vikingatiden på 1000-talet. Vi ser det
på korset längst upp på stenen. Den kristna
tron är en del av vår historia. Kyrkan fanns
här långt innan Sverige blev till.

Konfirmation i Tensta
Nu inbjuds du som är född 1996 eller
1997 till att lära dig mer om den tro, som
vikingarna tog hit till vårt land. Konfirmation kommer att äga rum i maj. Är
du född ett annat år är du också välkommen att höra av dig!
Konfirmationsläsningen innebär att vi
under hösten och våren träffas tio gångKyrkbänken nr 4 2011

Träffpunkten innebär annars träff
varannan onsdag, jämna veckor, kl 11.
Vi lyssnar till ett föredrag och äter en
gemensam lunch till självkostnadspris.
Ingen anmälan behövs till träffarna. Hela
höstens program finns på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/vattholma under
fliken vuxna
er på lördagar mellan 11–14. Tillsammans upptäcker vi och lär oss om den
kristna tron och vad den kan betyda för
mig idag. Förutom dessa tio träffar ingår
också ett läger i Rättvik 16–19 mars och
en övernattning 21–22 oktober tillsammans med konfirmanderna i Lena och
Ärentuna samt gudstjänstbesök.
Den 9 oktober är det i samband med
gudstjänsten inskrivning av årets konfirmander kl 9.30 i Tensta kyrka.
Du kan anmäla ditt intresse att vara
med på mail, på pastoratets hemsida under fliken konfirmand eller per telefon.
Du är förstås välkommen att höra av dig
om det är något du undrar över.
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Lena församling
		

ÖPPEN GEMENSKAP
Föredrag och samtal i Vattholma.
Ungefär varannan torsdagkväll är det enkelt café med föredrag och samtal om olika tros- och livsfrågor på Trekanten i Vattholma kl 19. Alla är välkomna – även från
Tensta och Storvreta och jordens yttersta
gräns… Det är avspänt och trevligt, man
kan tiga eller tala, fråga, lyssna, tänka…

Döpta
28/5 Minjute Mulugeta Berglund
Vigda
11/6 Johan Peter Öman och
Elin Söderström
Avlidna
24/4 Agneta Maria Frideborg Mattsson
6/5
Rut Dina Barbro Vidén

Kyrktaxi till Lena kyrka
Du som vill delta i församlingens söndagsgudstjänster men har svårt att
komma dit av olika skäl erbjuds att under hösten pröva ”kyrktaxi”. Församlingen betalar taxiresa till och från kyrkan i
samband med gudstjänst för boende i
Lena församling, som saknar möjlighet
att på egen hand ta sig dit. Det är en
försöksverksamhet under höstterminen, som kommer att utvärderas efter
årets slut.
Du beställer själv taxiresan och tar kvitto
på betalningen. Kvittot skickas till Församlingsexpeditionen (adr och tel se
sid 15) med namnuppgift och uppgift
om konto för insättning av pengarna.

Inger Waern, bosatt i Mariestad, berättade om vanliga människors möten
med änglar i boken Möten med änglar
(Libris 1998) och Ljus från himlen
(2006) efter att själv ha haft en omvälvande änglaupplevelse.
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velser.
Alla är varmt välkomna! Någon, några eller alla gånger!
Gunilla Rödström

I höst har vi som tema: Det heliga rummets dolda mysterier.
Det ska handla om symboler. Sådana
möter vi dagligen, på varenda reklamskylt
och varenda datorskärm. Bakom symbolerna finns världar som kan öppnas med
ett dubbelklick. Och vi kan länka oss vidare åt oändligt antal håll.
Vad finns bakom symbolerna?
Den kristna tron förmedlas också med
hjälp av symboler. Tecken – ord, bilder,
berättelser, föremål och riter – som pekar bortom sin egen yta.Vad finns det där
bakom?
Det kan vara mycket svårt att förstå
vad som sägs och görs i kyrkan, också för
vana gudstjänstdeltagare. Naturligtvis kan
många väldigt mycket, men det finns ändå
mycket som är fördolt och okänt för de
flesta; kyrkan har levt länge och rymmer
mängder av influenser och spår från olika
kulturer och av teologiska tankesystem,
både officiella och mer esoteriska.
Om symboler med Arne Wiig
Arne Wiig, som bor i Vattholma, är teol
dr och har ägnat sig mycket åt symboler. Bl a har han gett högskolekurser om
symbolvärlden i Dan Browns bästsäljande
böcker.
Fem av höstens torsdagskvällar kommer Arne att guida oss i världarna bakom
kyrkorummets symboler. Första samlingen
sker i Lena kyrka den 8/9 kl 19 – 20.15.
Där kan man få en försmak av vad de övriga kvällarna kommer att innehålla.
Som bidrag till symbolkursen kommer
vi att få besök av Stockholms förra biskop
Caroline Krook. ”Rum och ritual – ett samspelsförhållande” blir rubriken för hennes
föredrag.
Och som ett av inslagen i anslutning
till höstens Änglahelg får vi den 29/9 besök av författaren Inger Waern, som ägnat
sig en hel del åt människors änglaupple-

Arne Wiig, teol dr, föreläsare i sitt expertämne: allmän och religiös symbolik.

Program
Höstens program ser alltså ut så här –
skriv in i almanackan:
 8 september: Arne Wiig guidar
bland rummets symboler i Lena
kyrka.
 22 september: Kurskväll med Arne
Wiig på Trekanten.
 29 september: Samtalskväll om änglar med Inger Waern på Trekanten.
 13 oktober: Kurskväll med Arne
Wiig.

 27 oktober: Samtalskväll med Caroline Krook om rum och ritual.
 10 november: Kurskväll med Arne
Wiig.
 24 november: Kurskväll med Arne
Wiig.

Kyrkbänken nr 4 2011

Änglahelg i
Änglabygd
1–2 oktober
Liksom förra året firas Mikaelihelg i Lena
församling med massor av aktiviteter på
änglatema under dagarna tre. Samtidigt
ger dagarna möjlighet för föreningar i
bygdens att mötas och visa upp sin verksamhet.

Komminister Johan Lautmann inviger
ikonen med rökelse.

Margit Abenius (UUB)

Ikonen i Lena kyrka

Programmet tjuvstartar redan på torsdagen, den 29 september kl 19, med Samtalskväll på Trekanten med författaren
Inger Waern, som publicerat undersökningar om svenskars förhållande till änglar
och andliga upplevelser.

Den 29 maj, kunde gudstjänstfirarna för första gången
betrakta den ikon, som för ett antal år sedan skänkts till
församlingen. I gudstjänsten den 24 juli, Apostladagen, återinvigdes den av komminister Johan Lautman med rökelse
och bön om att den ska få bli till välsignelse för gudstjänstdeltagare och andra besökare i Lena kyrka.

Lördag förmiddag sker en upptäckarvandring i Vattholma, där vi bl a besöker
bruket och hör historien och historier
berättas från arbetslivet där.

Ikonen donerades till Lena kyrka av litteraturkritikern
Margit Abenius (1899–1970). Hon var huvudsakligen
verksam i kulturtidskrifter som Bonniers Litterära Magasin och Ord och Bild. Hon är bäst ihågkommen för Karin Boyebiografin Drabbad av renhet (1950) och för sina minnen Memoarer från det inre (1964), men
som översättare och kulturförmedlare kom hon även att introducera den katolska filosofen Simone Weil i Sverige.

Lunch kan man inta i IOGT-lokalen,
där flera föreningar kommer att presentera sig. På eftermiddagen deltar en
rad föreningar i ett samtal lett av Niclas
Malmberg.
Både barn och vuxna kommer att
ha möjlighet att sjunga. Alla vuxna är
välkomna till en i prova-på-kör med
nye körledaren Janniz Jönsson under
eftermiddagen. Nybörjare och erfarna
körsångare är alla välkomna att bl a öva
in Hallelujakören av Händel. Barnen får
sjunga tillsammans med Helena Andersson Bromander.
Söndagen inleds med familjevänlig
mässa i kyrkan, där barnen framför sina
änglasånger och Hallelujakören sjungs.
Scoutföreningen kommer att servera korv
på kyrkbacken efteråt.
Under eftermiddagen har Arne Wiig
lovat en slottsvisning på Salsta kl 15. På
vägen dit kan alla som vill testa att slå
några slag på golfbanan.

Kyrkbänken nr 4 2011

Margit Abenius var uppsalabo; på äldre dagar tillbringade hon sina somrar på Grindtorp i Vattholma. En biografi om henne skrivs för närvarande av Marta Ronne.

Änglabygdsdagar i Vattholma 29 sept–2 okt
Torsdag 29 sept
19.00 ”Så tror svenska folket om änglar” Författaren Inger Waern om en undersökning.
Samtal. Trekanten.

14.00 Änglabygd–Änglamark?
Vad vill vi med Vattholma? Niclas Malmberg
leder samtal, utifrån sin undersökning om
Vattholma idag. IOGT-lokalen.

Lördag 1 okt
Vandring i änglabygd – föreningsliv
9.30 Början på Trekanten, Svenska kyrkans
verksamhet.
10.15 Scoutstugan, ansv. Vattholma
scoutkår.
11.00 Bagarstugan, ansv IFWB.
11.30 Bruket, ansv. Wattholma kultur och
hembygdsförening
12.45 IOGT-lokalen, ansv. IOGT och PRO.
Sopplunch erbjuds för 40 kr.

15.30–17.30 Kom och sjung Händels Hallelujakör. Janniz Jönsson leder. Lena kyrka.

10.00–12.00 Änglar i sång och lek, för barn
6–10 år. Helena Bromander leder. Lena
kyrka.

Söndag 2 okt Den helige Mikaels dag
11.00 Änglabygdsmässa i Lena kyrka med
änglar i sång och lek och Hallelujakören.
Efter gudstjänsten svarar Scoutkåren för
servering av varm korv och kaffe på Kyrkbacken.
14.00 Pröva några slag. Golfbanan. Främst
för nybörjare. Ansv. Vattholma golfklubb.
15.00 Visning av Salsta slott med musik. Arne
Wiig berättar. Sång av Kristina Hognesius
Lockner, fiolmusik av Roland Thalén.
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konfirmation – konfirmation – konfirmation – konfirmation– konfirmation – konfirmation

Ett nytt konfaår tar form
Nu är det dags för alla som är födda 1997 att ta ställning till om
man vill vara med om ett konfaår det här läsåret som står för
dörren. Ett konfaår är någonting helt annat än det vanliga. Här
blandas lek och allvar, djup och yta, självbild och gudsbild, det
som är lätt att prata om och det som är svårt att prata om. Här
finns vardagen med men även lägerlivet i kortare eller längre
form.

Särskilt inbjudna blir alla som är födda 1997 och bor i vårt
pastorat och/eller går i åk 8 på Ärentunaskolan, men även andra
är välkomna. Missade du konfirmation ”ditt år” oavsett när det
var eller har särskilda behov av något slag så hör av dig om vad
som kan funka för dig. Alla som vill konfirmeras har rätt till
det!

Årets konfirmander i Tensta kyrka på konfirmationsdagen.

Vill du veta mer? Se hemsidan www.svenskakyrkan.se eller
kontakta Kristina Hognesius Lockner.

Meditation

V

arför mediterar man? Det är
en fråga med många svar. Kanske
man känner sig stressad, sover dåligt, har värk, vill hitta sig själv, vill känna
sig mer levande, känner en odefinierad
längtan, vill möta Gud ...
Oavsett vilken utgångspunkt man
har när man börjar meditera, så påverkar
meditationen oss på olika plan.
Den är avstressande, ökar kroppsmedvetenheten och öppnar oss för den inre
stillhet som vi så ofta söker. En ro och
stillhet som vi sedan bär med oss ut i vardagen.

Meditationen blir en övning i att leva
här och nu och gör oss bättre rustade att
leva som hela människor.
Så välkommen att delta i meditation
i Storvreta eller Vattholma – en gång i
veckan eller vid enstaka tillfällen. Om
man vill kan man inleda meditationen
med en avspänningsövning. (Man kan
även gå enbart på avspänningen.)
Varje meditationstillfälle inleds med
introduktion för den som är nybörjare eller inte har mediterat på länge.

Storvreta, Församlingsgården
– varje söndagskväll utom sista söndagen i månaden, med början 4/9
Kl. 19.00 Introduktion
Kl. 19.30 Avspänning
Kl. 20.00 Meditation

Vattholma, Trekanten
– alla onsdagskvällar, med början 7/9
Kl. 17.45 Introduktion
Kl. 18.00 Avspänning
Kl. 18.30 Meditation

Vill man få mer information kan man
ringa Gunilla Rödström på tel 31 42 40
eller Mia Gregstedt på tel 31 46 14.
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Välkommen

Svenska Kyrkans Unga
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar
i Svenska kyrkan.Vi vill med Kristus
i centrum och med dopet som grund
verka i hela Guds skapelse och vara
en gemenskap i församlingen där vi får
växa i tro och ansvar.”
Åldrar: 13–18
Varje söndag kl 18.00–21.00
med start den 1 september träffas Svenska Kyrkans Unga, ”ungdomsgruppen”, i församlingsgården i Storvreta, där vi varje kväll
har olika aktiviteter.
Alla är välkomna, även ungdomar
från Vattholma, Tensta och Skyttorp. Det kostar ingenting att vara
med, men en del av aktiviteterna
är till självkostnadspris, t ex om vi
åker på bio tillsammans.
Samuel Holmberg
070 – 366 82 91
samuel.holmberg@svenskakyrkan.se

Vattholma kyrkliga samfällighet
Ärentuna vägen 3
743 30 Storvreta
Kyrkbänken nr 4 2011

Barn och familjeverksamheten
Ärentuna/Storvreta,
Lena/Vattholma,
Tensta/Skyttorp

Terminsstart vecka 35
Ärentuna/Storvreta

Tensta/Skyttorp

Öppen förskola
Måndagar och torsdagar i församlingsgården Storvreta klockan 9.30–12.00

Kyrkans hus i Skyttorp

Måndagar kl 13.30–16.00 i Ärentuna
bygdegård

Miniminiorer Förskoleklass–1:or
Måndagar kl 14–16,

Babysång
Tisdagar kl 9.30–12.00 i Församlingsgården, Storvreta.

Miniorer 2:or–3:or
Torsdagar kl 13.30–15.30

Miniorer
Torsdagar kl 15.00–16.30 i församlingsgården, Storvreta.

Barntimmar
Torsdagar kl 9–11, 4–5 år

Juniorer 4:or–5:or
Tisdagar kl 14–16
Anmäl dig Emmeli Andersson.

Anmälan till församlingsexpeditionen.

Vattholma
All verksamhet i Trekanten.
Öppet hus för alla åldrar
Måndagar kl 9–12
Musiklek kl 10–10.30
Torsdagar kl 9–12
Babysång kl 10–10.30
Kör, lek & skapande
Tisdagar kl.15–17 för barn 6–9år

Öppet hus i Skyttorp och Tensta
Alla är välkomna ung som gammal. Kom
och träffas hos oss. Lek, rita, sjung, eller
bara sitt och prata en stund.Vi serverar
fika till självkostnads pris.

Skyttorp Kyrkans hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12

Kontaktinformation

åk 2–3 sjunger kl.16.00–16.40

Ärentuna församling/Storvreta
Exp. 36 62 10

Juniorer 11–12 år
Måndagar kl.15.00–16.30
Anmälan till Susanne Näslund fr o m
måndag v 34
Miniorer 8–10 år
Onsdagar kl 15–16.30
Anmälan till Niklas Sand fr o m
måndag v 34

Om du är tjej och går på Ärentunaskolan
från klass 7 så finns en grupp för just dig
– en tjejgrupp.
Tjejgruppen träffas på tisdagar 14.30–
16.00. Vi pratar, spelar spel, fikar och har
det bra tillsammans.
Välkommen!
Agneta, fritidsgårdsföreståndare
och Siv från kyrkan

Tensta Sockenstugan
Måndagar kl 9–12

6 år–åk1 sjunger kl.15.30–16.00
Anmälan till Susanne Näslund fr o m
måndag v 34

Tjejgrupp

Sommarkorsordet
Vinnare av Sommarkorsordet blev
Berit Sjulander, Marianne Persson
och Fridolf Jansson. Grattis! Bokpriset kommer på posten.

Ulla-Karin Zetterström, 31 50 24
Ingrid Ivarsson, 31 50 24

Hesekiel 16:7
Jag lät dig växa upp…

ROVDJUR

Lena församling/Vattholma
Susanne Näslund, 35 07 09
Niclas Sand, 35 07 09
Tensta församling/Skyttorp
Emmeli Andersson,35 20 61
Pontus Adefjord, 35 20 61
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Janniz Jönsson och
Pontus Adefjord

Om musiken, kören och gudstjänsten

D

et är första gången de möts,
Janniz Jönsson och Pontus Adefjord. De möts för ett samtal om
hur de ser på sina kommande uppgifter,
hur de ser på musiken i allmänhet och i
gudstjänsten i synnerhet. Janniz som organist och körledare i Tensta och Lena,
Pontus som församlingsassistent och
barnkörledare i Tensta och Lena. Dessutom kommer Susanne Näslund, assistent
i Lena församling, också ingå i det kyrkomusikaliska teamet med barnkörarbete i
Vattholma. Men hon kunde inte vara med
vid det här tillfället.
Det tar två minuter efter handslaget
innan Pontus och Janniz inleder sitt kommande samarbete.”Du Pontus, julkonserten 18 dec, det vore trevligt om barnkörerna medverkar då.” ”Absolut Janniz, det
skulle vara väldigt roligt!”
Nu är de på spåret och det verkar som
om de drar år samma håll. Skönt!
Janniz har en gedigen kyrkomusikalisk
utbildning, med orgel och piano som huvudinstrument. Pontus är utbildad musiklärare och spelar en rad olika instrument,
bl a fiol och bas.
Vilken roll spelar musiken i kyrkan?
– En mycket stor roll, svarar Janniz. Det är
ofta musiken folk pratar om, när de varit i
kyrkan. Musiken talar direkt till den som lyssnar, men kan också förstärka det som sägs.
– Jag håller med, säger Pontus. Musi-
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ken får inte bli ett självändamål i gudstjänsten men är väldigt viktig. Det var genom musiken jag själv hittade in i kyrkan.
Jag fick spela på kvällsmässor, när jag gick
på en folkhögskola, och det gav en så stark
känsla. Det blev till en bön utan ord. Utan
musiken skulle gudstjänsterna bli fattigare,
alla aspekter skulle inte finnas med.
Vilken slags musik vill ni ska framföras i
kyrkan?
Den ska vara högsta möjliga nivå, menar
de båda utan att peka på genre. Men det
måste finnas plats för församlingen att
delta, inte bara vara lyssnande.
Kören –vilka får vara med?
– När det gäller barnen, säger Pontus, ska
alla få vara med. En förutsättning är dock
att de är med på övningarna, inte dyker
upp då och då. Jag tror, att man redan när
de uteblivit en gång ska kontakta föräldrarna och fråga varför. Det ska märkas att man
bryr sig och att man får barn och föräldrar
att förstå hur viktiga övningarna är.
När det gäller de vuxna?
– Jag älskar att leda kör, säger Janniz. Det
är det bästa i mitt yrke. Spännande och
kul.Och när det gäller nivån på nya sångare får jag avgöra det, när jag mött den
kör som redan finns. Det kan bli så, att nytillkomna körsångare får börja direkt, om
de har en tidigare körvana. De som överhuvudtaget aldrig har sjungit kör vill jag

nog lyssna på först. Jag är inte rädd för att
ta in orutinerade sångare, det kan mycket
väl hända, att de utvecklas till utmärkta
körsångare. Man får bara ge dem tid.
Janniz och Pontus är överens om att
körarbete är ett fantastiskt sätt att bygga
församling.
– Det är inte tron som avgör om man
får vara med i kören, säger Janniz, tröskeln
ska vara mycket låg. Koristen ska ställa upp
på att sjunga i gudstjänsterna, det räcker.
Men det är inte ovanligt att vägen in i ett
engagerat församlingsliv går via kören.
– Det gäller all barnverksamhet, inte
minst barnkörarbetet, tillägger Pontus.
Kyrkans barnarbete är ett långsiktigt församlingsbyggande.
Lite smolk i bägaren finns det dock.
Det är den märkliga syn på körerna som
man alltför ofta ger uttryck för från kyrkans sida. Att man inte inser, att körsångarna utgör kyrkans allra största grupp
av ideella medarbetare. Man ser inte det
engagemang dessa 70–80 000 körsångare,
som finns i kyrkan, ägnar sin församling.
Man tar det bara för givet.
– Körrörelsen är en frivilligrörelse som
måste vårdas, säger Janniz. Det måste församlingarna inse.
Och nog har Tensta/Lenas körsångare fått
körledare som inser detta, det känns bra.
Tack för samtalet.
Ann-Christin Lindström Larsson
Kyrkbänken nr 4 2011
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Barnkörer
Kyrkokören i Ärentuna
Kyrkokören i Tensta och Lena är
en kör där sångglädjen står i fokus. Lämplig för dig som både har
sjungit tidigare och för dig som vill
prova på körsång. Standardrepertoar och traditioner styr vårt
arbete.
Övning onsdagar 19.00–21–00.
Kontakta körledare Janniz Jönsson
på mejl: janniz.jonsson@svenskakyrkan.se, eller via pastorexpeditionen på telefon: 018-36 62 10
Kyrkbänken nr 4 2011

Vill du prova på att sjunga i Storvreta? Kom och lyssna när vi övar
och se om det är något för dig. Vi
sjunger en blandad repertoar och
du behöver inte kunna läsa noter.
Övning onsdagar kl 19.00 i församlingsgården i Storvreta. Start den
24 augusti.
Vill du veta mer så kontaktar du
körledare Margareta Ranudd: tel
0705-84 44 84,
margareta.ranudd@svenskakyrkan.se

Ärentuna församling, församlingsgården, Storvreta. Fika finns från
13.30.
Torsdagar: 14–15 åk 1–3
15.30–16.30 åk 4–6
Lena församling, Trekanten.
Tisdagar: 15.30–16.00 6 år–åk 1
16.00–16.40 åk 2–3
Tensta församling, Kyrkans hus.
Torsdagar: 16–16.45 För barn i alla
åldrar.
Barnkörledare
Ärentuna: Margareta Ranudd.
Lena: Susanne Näslund.
Tensta: Pontus Adefjord.
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Pastoratsresan till Söderblomsspelen
Dryga 30-talet utflyktssugna
pastoratsbor klev på bussen i
Storvreta och Vattholma den
9 juli med resmålet Trönö och
Söderblomsspelet.

Erik Ehn i rollen som Nathan Söderblom, Sveriges ärkebiskop 1914
– 1931.

Lunchen intogs på en
lunchrestaurang vid Ångersjön. Sedan var det inte långt
till Trönö nya kyrka där spelet
skulle uppföras.
Bygdespel uppförs på
många platser i landet, då ofta
med berättelser ur den lokala
historien som underlag. Spelet
i Trönö skiljer sig från många
av dessa spel genom att det
utgår från en persons alldeles
speciella levnadsöde – Nathan
Söderblom. Han bodde en tid

under sin barndom i Trönö,
där hans far var präst, men,
som alla andra studiebegåvade
ungdomar, flyttade han tidigt
till Uppsala. Han studerade till
präst, mötte sin blivande hustru Anna, kom som nygift till
Paris, och blev 1914 vald till
ärkebiskop.
Det som bl a gjort Nathan
Söderblom känd är, att han
samlade kyrkoledare från en
rad länder till ett ekumeniskt
möte, det första i sitt slag. Han
fick också Nobels fredspris,
för sitt arbete för freden.
Spelet i Trönö framfördes i
det atrium, som finns innanför
murarna till Trönö nya kyrka,

ett resultat av ombyggnaden
efter en omfattande brand
1998. Här var det fullsatt och
solen gassade på publiken.
Skådespelarna utgjordes av såväl professionella aktörer som
amatörer från bygden och alla
gjorde spelet rättvisa. Det blev
en gripande berättelse om
en engagerad och brinnande
person, som strävade att följa
sin övertygelse, Gud till ära.
Dagen avslutade med ett
besök i Trönö gamla kyrka
och en kort måltidsrast kring
de medtagna utflyktskorgarna.
Ledare för resan var Rolf
Larsson och Siv Rang P.

Himlaspelet i Uppsala
Teaterdikten ”Ett spel om en Wäg som till Himla bär” eller
Himlaspelet, blev en omedelbar succé när skådespelet presenterades i Leksand inför en publik på drygt 3000 personer den
3 augusti 1941. Spelet framfördes också med flera föreställningar i Uppsala. Rune Lindström, författaren, tar avstamp i
en av Sveriges märkligaste folkkonster, dalmåleriet. Dalmåleriet hade sin storhetstid under tiden 1770–1870 och förekom
främst i Siljansbygden.
Mellan 1950–2005 framfördes spelet årligen i Leksand. Efter ett par års uppehåll återupptogs spelet i Leksand och nu
efter 70 år är Himlaspelet på tilllfälligt besök tillbaka i Uppsala.
Den 5 november kl 19.00 och den 6 november kl 16.00 kan
man se spelet i Universitetsaulan.
Biljettpris 250 kr för grupper om minst 15 personer.
Grupprabatt: 1 fribiljett/per 20 bokade.
Kontakta Himlaspelets kansli: info@himlaspelet.se
Tel 070-259 47 99
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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
Ek. assistent Morgan Jonsson		
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

Kh Christina Engqvist			
Km Gunilla Rödström			
Km Johan Lautmann			
Km Kristina Hognesius Lockner		

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

Tensta

Lena

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 31 50 24, 076-203 62 62
tel: 36 62 10

Emmeli Andersson			
Pontus Adefjord				
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61
tel: 35 20 61
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Niclas Sand				
Susanne Näslund				

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 90 45

tel: 35 07 09
tel: 35 07 09

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

Tensta: Cecilia Johansson			
Lena: Johan Mattsson			
Ärentuna: Roger Sundevall			

Kyrkorådens ordföranden

Tensta: Ulla Moberg 			
Lena: Ann-Christin Lindström Larsson
Ärentuna: Mats W Pettersson 		

Kyrkonämnden

Ordf: Gunnar Edqvist			

tel: 36 62 10		
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 37 90 15, 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 92 08
tel: 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
tel: 31 50 21

Detta händer i våra kyrkor i höst
Ärentuna församling Lena församling
Söndag 4 september
11:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
18.00 Vesper. Ärentuna kyrka.
Söndag 11 september
12:e sönd e Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst. Storvreta kapell.
15.00 Musikcafé. Församlingsgården,
Storvreta.

Söndag 4 september
11:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa.

Söndag 4 september
11:e sönd e Trefaldighet
9.30 Gudstjänst.

Söndag 11 september
12:e sönd e Trefaldighet
18.00 Sinnesrogudstjänst.

Söndag 11 september
12:e sönd e Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning i Kyrkans Hus, Skyttorp. Grillning
efter gudstjänsten.

Söndag 18 september
13:e sönd e Trefaldighet
Se Tensta.

Söndag 18 september
13:e sönd e Trefaldighet
Se Tensta

Söndag 25 September
14:e sönd e Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst.

Lördag 24 september
Skördefest.

Söndag 2 oktober
Helige Mikaels dag
11.00 Högmässa. Änglahelg.

Söndag 25 September
14:e sönd e Trefaldighet
11.00 Miljö- och rättvisemässa med
söndagsskola. Storvreta kapell.
18.00 Ungdomsgudstjänst. Storvreta
kapell.
Söndag 2 oktober
Helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.
15.00 Musikcafé. Församlingsgården,
Storvreta.
Söndag 9 oktober
Tacksägelsegudstjänst
11.00 Familjegudstjänst. Storvreta kapell.
16.00 Skördegudstjänst. Ärentuna kyrka.

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen
18.00 Sinnesrogudstjänst med
Franciskustema.

Söndag 23 oktober
18:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola.
Storvreta kapell.

Söndag 30 oktober
19:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa.

Söndag 2 oktober
Helige Mikaels dag
14.00 Gudstjänst, Kyrkans Hus, Skyttorp

Söndag 9 oktober
Tacksägelsedagen
9.30 Familjegudstjänst. Skördeauktion.

Söndag 16 oktober
17:e sönd e Trefaldighet
9.30 Gudstjänst. Kyrksöndag
med folkmusik från Tensta..
Söndag 23 Oktober
18:e sönd e Trefaldighet
14.00 Gudstjänst. Kyrkans Hus,
Skyttorp.

Söndag 30 oktober
19:e sönd e Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.

18.30 udda veckor Taizébön

Söndag 25 september
14:e sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa.

Söndag 16 oktober
17:e sönd e Trefaldighet
11.00 Gudstjänst.
Söndag 23 oktober
18:e sönd e Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst.

18.30 jämna veckor Veckomässa

Söndag 18 september
13:e sönd e Trefaldighet
16.00 Kontraktshögmässa. Se notis sid 3.

Lördag 8 oktober
18.00 Konsert. Motettkören från
Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala.

Söndag 16 oktober
17:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.

Veckogudstjänster
i Storvreta kapell

Tensta församling

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

Söndag 30 oktober
19:e sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa.

