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Att vara en del

D

et är inte klokt så bra jag har
det, sa han då vi träffades som
hastigast. Han hade fått ett nytt
yrkesliv efter sin pensionering – och med
arbetsuppgifter han bestämde själv över!
Det kan tyckas vara en drömtillvaro för
många. Betalt? Nej, det får han ju inte
förstås. Han är ju volontär. Men han får
en tillvaro där han är behövd, lever med
lite fasta rutiner och arbetar det han har
lust till. För många kan pensionen vara
en frihet och något man sett fram emot.
För andra är det en saknad och sorg att en
tid i livet är över. Man saknar känslan av
att vara en del av ett större sammanhang,
sitta runt fikabordet och samtala om allt
möjligt, som man ju ofta gör på en arbetsplats.

Att vara volontär kan ge livet en ny
dimension! Men det gäller inte bara för
dem som blivit pensionärer. Det kan vem
som helst, som har tid över, få möjligheten att bli. För några som kanske har varit
långtidsarbetslösa, kan det bli en möjlighet att vänja sig vid att komma upp på
morgonen, finna fasta rutiner etc. Och för
någon som varit sjukskriven en längre tid,
kan det vara början på en återgång till ett
mer aktivt liv.
Vad kan man göra som volontär? I våra
tre församlingar har vi många olika funk-
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tioner man kan gå in i. Kyrkbänken som
du just nu håller i din hand, är ett strålande
exempel på volontärarbete! Ann-Christin
som är pensionerad journalist, tycker att
det är roligt att få göra vår tidning. Och
vi är så tacksamma över det – och hon
får mycket kommentarer och respons från
församlingsbor och medarbetare.
Vi har också andra volontärer som gör
alla möjliga uppgifter: lämnar in en kaka

Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp
och själ. Låt mig ur döden få uppstå. Kristus
du livet är.
Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.
(Sv Ps 96)
till kyrkkaffet på söndagen, dukar, lagar
mat, kokar kaffe, gör hembesök och hjälper en äldre person att komma ut på en
promenad, hjälper till att gå ut med blommor som en hälsning från kyrkan till jul
och påsk. Det finns också stor kompetens
i församlingarna, som jag många gånger
funderar över hur vi tar tillvara. Några har
volontärarbete genom att vara vår fastighetsgrupp – där vi rådgör med varandra
om nödvändiga och planerade åtgärder
på våra fastigheter och kyrkogårdar. Våra

förtroendevalda är heller inte arvoderade,
utan har gått in i sitt uppdrag som ett volontäruppdrag. Det finns även personer
som har studiecirklar kring angelägna
ämnen i våra församlingar – eller bidrar
till vårt rika musikliv genom ex körsång.
Kort och gott; här finns yrkeskunnande
och erfarenhet som skulle kunna kasta ett
annat och nytt ljus över det kyrkan vill
arbeta med, bidra till förändring i människors liv och göra skillnad i det samhället
som vi lever i!
I höstas hade vi biskopsvisitation och
biskopen konstaterade att vi har oerhört
mycket verksamhet, med bredd och djup,
och att det inte är sannolikt att vi kan utveckla verksamheten ytterligare med det
antalet medarbetare vi har. Och vi vill
fortsätta att utveckla det vi arbetar med;
för att nå fler, för att bli bättre, för att ge
mer till alla er som bor här och kommer
regelbundet till våra församlingars verksamhet. Kanske är du en av dem som på
något vis vill vara med och göra skillnad?
Kanske har du tid, kunskap och vilja att
ge vidare av något som vi saknar? Kanske
har du en liten stund över för någon som
behöver en pratstund och ett besök? Du
kan göra skillnad – och tillsammans bygger vi Guds rike här och nu!
Christina Engqvist,
kyrkoherde
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Zimbabwe är värme och mycket lycka!
”Zimbabwe är värme och lycka!” Så sammanfattade Linnea Pettersson sin tid som
volontär i Masase i Zimbabwe.
Knappt har Linnea hunnit landa i Sverige, förrän hon kom och berättade om
sin tid som volontär för oss. Detta skedde i
samband med den internationella mässan
som firades Trettondedag jul i Storvreta
kapell.
SIDA och Svenska kyrkan har tillsammans sänt ut 73 unga volontärer under
2012, och Linnea var en av dem som fick
möjlighet att resa iväg. Syftet var bl a att stärka relationerna mellan de två länderna där
Uppsala stift (med Lena och Ärentuna församlingar) har vänförsamling i bl a Harare.
För Linnea gick resan till en by, Masase, som låg utsträckt över ett flera mil stort
område ca 20 mil norr om gränsen till
Sydafrika. Masase betyder morgonstjärna.
Linnea beskriver området som oerhört
vackert med en mycket öppen och vänlig befolkning. I denna vidsträckta by ligger kyrkan i centrum, och kring den har
man byggt upp skola, sjukhus, affär m.m.
I kyrkan träffas man till gudstjänst varje
söndag. Men det är även en plats där sam-

tal äger rum kring byns angelägenheter,
samhällsfrågor, utveckling m.m.
Vad gjorde du i Masase? undrade vi.
Linnea berättade att mycket av hennes tid
gick till sådant som var nödvändigt för det
vardagliga livet; att hämta ved, bära vatten
och laga mat. Det fanns vatten ca 30 min
per dag, och då gällde det att hinna med
att fylla på hinkar och annat – och kanske ta en kort dusch! Ständiga elavbrott
gjorde också att det kunde vara svårt att
planera sin tid.
– Ville man ha en kopp te, berättade
Linnea, kanske man först behövde gå ut
och samla ved för att göra en brasa och
koka vatten. Då blev det så omständligt
att man lät bli!
Men Linnea fick även jobba med en
rad olika saker, bl a på bybanken. Där
kunde byborna sätta in pengar, betala
räkningar och i vissa fall ta lån. Att ta lån
i Zimbabwe är kostsamt och återspeglar
den svåra ekonomiska kris som landet befinner sig i. Räntorna på lån ligger på ca
30%, och blir därför något man undviker

Dags för en kopp te

in i det längsta.
Linnea arbetade även på det lokala
sjukhuset med alla möjliga uppgifter. På
detta sjukhus har Svenska kyrkan byggt

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena församlingar.
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vattentankar, som gjort att sjukhuset har
gott och rent vatten. Sjukhuset är välutvecklat och känt för att ha väldigt god
hygienkontroll.
Linnea såg fredagarna som sitt stora
”gympass” då hon fick gå 5 km till odlingarna, jobba hårt ute på fältet i 5 timmar och sedan gå tillbaka samma väg
som hon kom. Arbetet trivdes hon jättebra med, och berättade med beundran
om kvinnorna som arbetade med henne.
Dom kunde bära upp till 20 liter vatten
på huvudet, och lika mycket i händerna
– och utöver denna tunga börda, bar dom
också ibland ett litet barn!
Det finns en stor damm och kanaler
som gör det möjligt att odla här året runt.
På fälten växer bl a lök, majs och tomater.
En dag i veckan var Linnea på skolan.
Trots att Zimbabwe till stora delar är ett
land som kämpar med fattigdom, är det
ett relativt välutbildat land. Linnea tror att
det beror på att skolavgifterna är så låga
att föräldrar har råd att låta sina barn gå
i skolan. För ett samhälles utveckling är
kunskap en viktig nyckel till framgång.
Vad förvånade dig med Zimbabwe?
Linnea tänkte en stund och svarade att
det som kanske slog henne var att vardagen var alldeles normal. Dom gör ungefär
samma saker där, som vi gör här. Ibland på
ett lite annorlunda sätt – men det mesta
var ganska lika.
Utbildning är viktigt och de flesta zimbabwiska barn går i skolan.

Vad saknade du mest?
–Vännerna, en varm dusch och mozarellaost, svarade Linnea! Hon berättade också
att hon saknade det där vardagliga livet
där vi gör saker med lätthet. Ville man
ringa med sin mobiltelefon, fick man ställa sig på en hög sten mitt i byn – det enda
stället där man hade täckning! Och ville
man skicka ett mail fick man gå 8 km och
klättra upp på ett berg utanför Masase, där
man kunde koppla upp sig på nätet. Det
där vi tar för givet ska fungera i vardagen,
kunde bli väldigt omständigt i Masase.
Vill du åka tillbaka, undrade vi?
– Absolut! svarade Linnea! Det bästa med
Zimbabwe var nog värmen och känslan
av mycket lycka!
Text: Christina Engqvist
Bild: Linnea Pettersson

Kvinnorna i Zimbabwe är värda mycket beundran.
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Värme och glädje.
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Ärentuna församling

Mötesplatser i församlingsgården i Storvreta
• Bibliska figurer

• Matcirkel i Storvreta

• Kyrkträffen

Vi är några stycken som samlas ungefär en
gång i månaden för att tillverka bibliska
figurer. Under våren kommer vårt största
projekt vara att tillverka Adam och Eva i
Edens lustgård.

Vill du lära dig mer om säsongsbetonad matlagning och öka din matfantasi?
Vi träffas tre torsdagar under våren för
att laga vegetarisk, internationellt inspirerad klimatsmart mat, äta tillsammans,
och samtala om vad en hållbar livsstil
kan innebära. Var med en gång eller alla
gånger.

På torsdagar udda veckor kl 13 samlas vi
och äter lunch tillsammans i församlingsgården. Efter det har vi ett program av
varierande slag.

Nyfiken? Titta gärna in i församlingsgården någon av följande fredagar mellan 09.30 – 14.00. Du hittar oss i rummet
närmast kapellet.Vi bjuder dig på en kopp
kaffe och visar våra figurer. Hoppas vi ses
under våren. Frågor och funderingar kan
besvaras av Kerstin Åsberg 0707-100 447.
15 feb, 15 mars, 26 april, 10 maj samt 14
juni.

• Kyrkans väntjänst
Ärentuna församlings väntjänst består av
några människor som vill göra något för
andra. Vi hjälper till med kyrkträffen där
vi dukar, serverar och diskar, vi gör hembesök och andra punktinsatser.
Vill du besöka någon eller vill du ha
besök eller vill att någon ringer till dig,
hör av dej till Siv Rang.

• Kaffebönegruppen
Välkommen med i vår bönegemenskap.
Vi samlas i vårt lilla vackra kapell och ber
och sjunger. Vi ber alltid för våra konfirmander och vår vänförsamling i Harare i
Zimbabwe.Vi ber gärna för något särskilt,
våga höra av dig. Efteråt dricker vi kaffe och pratar. Välkommen med du också.
Du behöver inte anmäla dej det är bara
att komma.
12 feb, 26 feb, 12 mars, 26 mars, 9 april,
23 april, 7 maj, 21 maj kl10–12.

Plats: Storvreta församlingsgård.
Ledare: Mona Norén och Gunlög Rosén
Kostnad: 30 kr per gång
Arrangör: Ställ om Storvreta och Ärentuna församling
Anmälan till Mona tel 0705-16 94 71,
mona.noren@comhem.se
21 feb, 21 mars och 18 april kl 17.30–20.

• Baka med oss!
Det här är en ny verksamhet som vi startade i höstas. Vi träffas och bakar och
dricker kaffe och smakar det vi bakat så
vi vet om vi kan bjuda på det. Sen bjuder
vi på det till kyrkträffen. I vår träffas vi
jämna veckor på onsdagarna kl 13 till 15.
Kom med ditt älsklingsrecept, vi har ett
bra kök.
6 feb, 20 feb, 6 mars, 20 mars, 3 april
och 17 april.

• Onsdagkvällar
Fördjupning mitt i vardagen, mitt i veckan.
Udda veckor: 18.30 taizébön med enkla
sånger, tystnad och ljuständning följt av
fika och samtal.
Jämna veckor: 18.30 veckomässa – en enkel nattvardsgudstjänst – följt av fika och
öppet bibelstudium. Vi läser och samtalar
kring kommande söndags episteltext.

Kontaktuppgifter till församlingens personal finns på sidan 15.
Döpta

Vigda

6/10
13/10
13/10
13/10
20/10
21/10
28/10
10/11
24/11
8/12

6/10
1/12
1/12
12/12

Ellen Aina Vällfors
Elsa Kerstin Marianne Finn
Saga Mary Elisabeth Åkergren
Viggo Kristian Blomster
Noah William Johan Brännström
Kasper Lars Seppo Purmonen
Carl Wilmer Gustafsson
Emilia Ingrid Marianne Nilsson
Albin Olof Brovallert
Maya Johanna Lindfors

Konfirmerade
11/8 David Kolsmyr
John Manders		
Kyrkbänken nr 1 2013
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Lars Hedin och Petra Wall
Per Eklund och Jennie Amnell
Daniel Sandgren och Johanna Rander
Åke Wennström och
Christina Lagerqvist
15/12 Peter Lejon och Linda Sävström
27/12 Jens Rengren och Eva Rosenson
Avlidna
6/9
7/9
11/9
14/9
19/9
19/10

Kurt Inge Melin
Johan Edvin Birger Ernlund
Elsie Signe Viktoria Blad
Ulla Annette Eriksson
Kristina Birgitta Lillemor Runehagen
Lars Georg Valdemar Hultén

Kyrkträffen är öppen för alla som är
lediga på dagtid. Vi kan vara allt mellan
20 och 60 personer som träffas, så det är
viktigt att du meddelar om du kommer.
Anmälan till Siv Rang, husmor Thérese
eller Els-Marie på expeditionen. Man betalar 40 kr till Åke.
31 jan Linnéa Pettersson berättar om sitt
liv på Zimbabwes landsbygd.
14 feb Thomas Norrby: Vad vill vi med
Storvreta i framtiden?
28 feb Markus Lagerquist sjunger och berättar. Markus arbetar i Sveriges Riksdag.
Därefter 14 mars, 28 mars, 11 april, 25
april och en resa i maj.

• Fastesamtal
De stora kristna högtiderna, julen och
påsken, har varsin förberedelsetid. Inför
jul, i adventstid, förbereder vi oss på Guds
fysiska ankomst i vår värld med inkarnationen och Jesu födelse. Inför påsken
handlar det mer om Jesu plågor, hans kärlek, hans död och uppståndelse. I fastetid
inbjuds du därför till samtal i all enkelhet
kring frågan:Varför måste Jesus dö?
Samtalen kommer att kretsa kring storord som både försoning och frälsning och
kommer säkert att beröra både dåtid, nutid
och framtid. Frågan är central i den kristna
tron och åsikterna och tankarna är många.
Det berör ju innerst vårt eget förhållande
till livet, lidandet och döden.Vi mår bra av
att låta tankarna öppet stötas, blötas och
mötas.Välkommen att vara med!
18 februari gästas vi av Bo Brander,
studentpräst på S:t Ansgars i Uppsala, och
4 mars gästas vi av biskop Ragnar Persenius.
Plats: Storvreta församlingsgård. Samtalsledare: Kristina Hognesius Lockner
Måndagarna 18 febr, 4 mars och 18
mars lö 19–20

• Musikcafé
24 februari "Sång och strängaspel"
Trubadur Sten Eriksson underhåller i
Församlingsgården, Storvreta, kl 15.
Kyrkbänken nr 4 2011
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Tensta Församling
• Träffpunkt dagtid
Tensta/Skyttorp
Träffpunkt Dagtid träffas igen 30 januari i
Kyrkans Hus i Skyttorp. Ulla-Karin Zetterström kommer då på besök och berättar om sin resa till Zimbabwe.
Därefter träffas vi varannan onsdag kl.
11.00. En möjlighet till gemenskap med
gamla och nya vänner. Vi träffas och tar
del av ett timslångt program och delar
därefter en lättare måltid.

• Ny gemenskap i Skyttorp

Generositet i Tensta
Tensta syförening ordnade ånyo auktion i adventsveckan. Årets resultat blev
41 375 kr, som går till välgörande ändamål lokalt och internationellt. Tack syföreningens medlemmar och alla som så frikostligt deltog i auktionen!
Den 24 januari träffas syföreningen i Sockenstugan igen efter juluppehållet kl 11–
13.30.Vill du vara med i gemenskapen? Välkommen! För info kontakta syföreningens
ordförande Kerstin Johansson på tel 37 90 44.

I februari startar en samtalsgrupp för
vuxna i Kyrkans hus, Skyttorp. Planen
är att man träffas varannan torsdagkväll.
Innehåll och detaljer bestämmer vi tillsammans vid första träffen 14/2 kl 19. För
frågor, funderingar eller förslag, kontakta
Pontus Adefjord.

• Öppet hus i Tensta
Nu utökas Öppet Hus i Tensta från höstens en gång i månaden till varannan
vecka. Det är fortfarande måndagar som
gäller, måndagar jämna veckor 9–12 i
Sockenstugan

• Kyrksöndag i Skyttorp
Borden dignade av syföreningens
vackra hantverk. Här kollas den
rikliga dagskassan av Cecilia Johansson och Marianne Eklund.

Vi fortsätter också med Kyrksöndag i
Skyttorp när vi har familjegudstjänst.
Vi håller öppet från 9.30, serverar enkel lunch vid 12-tiden och avslutar med
gudstjänst kl 14.

Foto (alla bilder): Johanna
Lautmann

Döpta
16/9

Tuvalie Elisabeth Wilda Billgert

14/10 Tova Tapper
20/10 Robert Maximiliam John
Bernsten
20/10 Oliver Andreas Zilén Röjmarker
27/10 Linnéa Emmy Maria Nordenson
27/10 Mollie Lena Gill Vahlund
Konfirmerade
11/8 Alfred Jansson
Avlidna
5/11 Irene Marianne Råbock
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Lena församling

Vårterminen i Lena församling
• Öppen Gemenskap
Torsdagskvällar med föredrag och samtal
kommer att fortsätta på Trekanten under
våren. Programmet är dock inte färdigt
än, så håll utkik efter affischer och annonsering i SIK-bladet och på hemsidan.

• Söndagsskola

• Sportlovskul
Alla miniorer i pastoratet, dvs från Tensta,
Lena och Ärentuna församlingar, inbjuds
till Sportlovskul under sportlovstorsdagen.
Den kommer att äga rum i Församlingsgården i Storvreta kl 10–17.
Läs om hur roligt det var på höstlovskul i höstas på sidan 14 i den här tidningen. Sportlovskul kommer garanterat
att bli lika rolig.

Under vårterminen 2013 fortsätter vi den
inslagna vägen med söndagsskola under
högmässan varje första söndag i månaden.
Välkomna med egna och andras barn.
Barnen följer med Gunnel, Marit eller
Niclas upp till sockenstugan efter gudstjänstens inledning och kommer tillbaka
lagom till nattvardsfirandet. I sockenstugan lyssnar man på någon spännande bibelberättelse, pysslar, leker och sjunger.
Kyndelsmässodagen, den 3 februari, är
ett av söndagsskoletillfällena.Vid den gudstjänsten medverkar vår ”gamla” dramaledare Linnéa Pettersson, som varit stiftsstipendiat i Zimbabwe. Hon predikan och
berättat sedan i sockenstugan om sina upplevelser från fyra månader i Afrika.

• Visning av kyrkans skatter
Tredje söndagen i fastan, 3 mars, ordnas
i samband med gudstjänsten visning av
kyrkans skatter: Textilier, silverföremål
och böcker. Wattholma kultur och hembygdsförening, WKHF, bjuder på kaffe i
sockenstugan och vi gästas av bl a kyrkohistorikern Ragnar Norrman.

Är DU en köring?   
Gillar du att sjunga? Går du i skolan
i Skyttorp? Då ska du komma och
vara med i Tensta församlings barnkör Köringarna! Vi övar varje torsdag
kl 16.15-17.00 i Kyrkans hus. Under
våren ska vi sjunga på familjegudstjänster, hålla i ett musikcafé och även
göra en liten resa.
För frågor eller mer information,
kontakta Pontus Adefjord,
pontus.adefjord@svenskakyrkan.se
eller 0768-237755.

All information om församlingarnas
verksamhet finns också på pastoratets
hemsida
www.svenskakyrkan.se/vattholma
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• Stilla mässa
Sista söndagen i månaden fortsätter vi med
Stilla mässa kl 18. En lugn och enkel mässa,
där någon annan än prästen håller en liten
betraktelse eller livsberättelse, vi sjunger
enkla, lugna sånger, skriver våra böner, tänder ljus, och den som vill kan få personlig
förbön.Vill du hjälpa till med att tala, be en
bön eller läsa en dikt eller bibeltext, sjunga
en egen sång, spela något, lämna sångförslag, göra fika? Kontakta Gunilla Rödström eller Sussie Näslund! Vi fikar alltid i
sockenstugan kl 17 före gudstjänsten.
Döpta
17/11 Jack Oscar Elliott
24/11 Charlie Knut Olof Warmland
Vigda
12/12 Christer Örman och Inger Wiik

• Familjegudstjänst
Familjegudstjänster firas med mycket
sång av alla änglakörbarn tredje söndagen
i varje månad, kanske t o m juni månad,
då en musikal av Niclas Malmberg väntar
på att framföras.
Andra söndagen i månaden firas gudstjänst utan nattvard. Den 10 februari, på
fastlagssöndagen, gästas den av missionärsparet Kjell och Inger Jonasson, som arbetat sju år i Betlehem och Jerusalem, och
har oändligt mycket att berätta om livet
på Västbanken, och om hur mycket kulturen betyder för människors hopp och
kraft att leva under svåra och begränsade
förhållanden. Semlor utlovas till kaffet.

• Hantverkscafé
Hantverkscaféet på Trekanten startar tisdagen den 15 januari. Varannan tisdag
ojämna veckor träffas vi i församlingsgården Trekanten kl. 18–20.
Ta med dig din stickning, virkning,
målning eller något annat som du vill
pyssla med. Det går även bra att du kommer som du är, utan handarbete, för att
umgås med andra vuxna. Kaffe/te och
bröd finns att köpa för 20 kr.

Avlidna
9/9
Elly Margareta Olsson
24/10 Ulla Marianne Law
30/10 Kerstin Maria Ulrika Ekblom
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Charlie tar en tupplur under förberedelserna
i kyrkan.

Föräldrarna Nils och Anna Warmland, dopprästen Rolf Larsson, faddrarna Hans Malmberg och Helén Spe

Charlies s
Dopdagen

Dopdagen är en av livets stora dagar.
Den är värd att fira, minst lika mycket
som födelsedagen eller namnsdagen.

Tradition – och ännu mer

Farmor och mamma hjälps åt med dopklänningen

Att döpa sitt barn är ett speciellt tillfälle
att tacka Gud, att bära fram sitt barn inför Gud, viska sitt tack till ”högsta instans” och lägga barnet i starkare händer
än ens egna. Det lilla barnet infogas i
dopet i ett stort sammanhang, den största gemenskap som finns här på jorden,
Kristi kyrka, som har sitt ursprung i lärjungaskaran omkring Kristus.

Dopet är en gammal kristen tradition,
de flesta människor i vår del av världen
är döpta. De har blivit med i sin hemförsamling och samtidigt i Guds världsvida
kyrka. I dopet får man en kyrka att gå till
i glädje och sorg, en församling att tillhöra och – framför allt – man får ett löfte
av Gud, att han skall finnas med i livets
alla skiften. För Charlies föräldrar var det
naturligt att Charlie skulle döpas liksom
hans äldre syskon.

Delaktighet

Charlie har tre syskon, som sjöng, läste
och hällde dopvatten i dopfunten vid lillebrors dop och hans farmor läste en bibel-

Storebror Gabriel läser en vers

Storebror Alex hjälper till med att hälla dopvattnet i dopfunten.

Föräldrar, faddrar och doppräst lägger händerna på Charlies huvud
och ber för honom.

Prästen tecknar korsets tecken på Charlies panna, på
mun och på hans hjärta.

ningsfulla tecken och symboler, ett dopljus som tänds, bön för barnets framtid, ett
kors som tecknas på barnets panna, mun
och bröst – en påtaglig önskan om att
barnet skall växa upp till en sann människa, en kristen människa. Det viktigaste i
dopet är själva vattenösningen. Här hjälpte Charles bror till att hälla dopvattnet i
dopfunten. Vattnet är ju en symbol både
för liv och rening. Ett gott liv där mörker,
farlighet och ondska sköljs bort är vad en
människas liv är menat till. Ett liv där Gud
finns med, beskyddar, förlåter och gläder.

etsmark och dagens huvudperson – Charlie Warmland.

Dopet, en fest

stora dag

å hans

text. Faddrarna var goda vänner till Charlies föräldrar och de turades om att bära
Charlie. Som fadder, gudmor och gudfar,
står man i en nära relation till gudbarnet.
Rent praktiskt innebär fadderskapet att
hålla tanken på dopet levande, t ex genom
att påminna om årsdagarna av dopet. Då
kan man i dopfamiljen tända dopljuset,
minnas dopet och fira att Charlie är döpt.
Många faddrar tänker på sina fadderbarn
med förbön och tänder ljus för dem i kyrkor, som de besöker.
Dopet har sin givna ordning, men det
är viktigt att familjen också får samtala
med prästen om sina önskemål, det kan

särskilt gälla valet av psalmer och sånger.
Dopprästen brukar söka upp familjen i
förväg, sitta ner en stund och gå igenom
hur dopet går till och samtala om vad dopet innebär.
Ett dop kan ske i församlingens gudstjänst, så att många kan vara med och dela
familjens glädje. Det kan också ske som
en enskild dophögtid, om man så vill på
ett mycket enkelt sätt. Av speciella skäl
kan dopet ske även på annan plats än i
en kyrka.

Dopets mening

Själva dopakten innehåller många me-

Nu döps Charlie i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

Förr sade man om dopet att ett barn blev
kristnat. Redan från första stund, ja från
avelsen, är varje människa ett Guds under, unikt, värdefullt. Dopet är en påminnelse om det. Och varje dop är en fest, en
glädjefest, när vi firar att ett nytt barn har
kommit till. En fest där himlen är öppen.
Som när Charlie döptes.
Text: Rolf Larsson, dopprästen
Bild: Anki Lindström Larsson

På tidningens omslag finns ytterligare en bild från
Charlies dop. Den föreställer Charlie och storasyster
Ida.

Charlies dopljus är tänt och faddrarna får sina fadderbrev.

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Rosa Maria är fem år gammal

n plötslig vänstersväng och vägen
byter skepnad. Den dubbelfiliga
asfaltsleden som i flera timmar
klättrat längs de höga bergssidorna blir nu
en grusväg, bitvis oframkomlig utan fyrhjulsdrift. En handskriven skylt berättar
att vi snart är i Tierra Blanca.
När skogen öppnar sig mot en å som
kämpar sig fram under vägen får naturen
liv. Här står ett tiotal kvinnor och barn i
det strömmande vattnet och tvättar kläder, några kvinnor bär sina spädbarn på
ryggen. De har vandrat i över en timme
för att komma hit. Här är det svårt att
hitta användbart vattnet.
– Så det går att dricka? frågar jag vår
guide.
– Absolut inte! svarar han snabbt. Vattnet som rinner här används av det närliggande petroleumraffinaderiet. I stora
mängder är det här vattnet skadligt.
Kvinnorna i ån kommer från byn Las
Mercedes i Alta Verapaz i centrala Guatemala. Här är färgerna bedövande, skogen
grönare än grön och bergen högre än
höga. I byn bor drygt 40 familjer som alla
lever av det jorden kan ge. Så har det varit
sedan generationer tillbaka.

Rosa Maria är fem år gammal men säger att hennes pappa inte riktigt vet hur
gammal hon här, han har så mycket annat
tänka på. Som sin majs och sina bönor.
Men Rosa Maria är stolt över sin pappa.
Hon springer runt en stor, vit säck fylld
med nyplockade majskolvar.
– Dem har min pappa odlat, säger hon
glatt.
Pappa heter Daniel Caal och är lite
över 60 år. Han bor tillsammans med sin
hustru Espa och de fem barnen. Här ligger
de små husen tätt, röken från kökseldarna
blandas med dofterna från husdjuren och
ljudet av cikador. Här kretsar livet kring
födan – maten åt människor och djur, inkomsterna från det jorden kan ge.
På det lilla stycke mark som familjen
äger odlar Daniel majs, bönor och paprika. När skörden är god kan Daniel sälja
en del av det han odlar, men ofta går det
mesta till familjens överlevnad.
Rosa Maria går i skolan, men för hur
länge vet de inte. Skolan är beroende av
att det finns lärare som vill bosätta sig här
och då måste det finnas vägar och mat.
Och för att få en högre utbildning krävs
pengar.

internationellt arbete
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Svårt att vara jordbrukare
Men livet har förändrats i byn Mercedes
och att vara jordbrukare här är svårt. Få
stora företag äger det mesta av den brukbara jorden och den mark som småbönderna äger är både svårodlad och näringsfattig. Dessutom är odlingsmetoderna ofta
otidsenliga och ger liten avkastning.
Många bönder odlar av tradition de
få stapelvaror som det finns gott om. Det
gör kedjan av odlad jord, mat och inkomster mycket enkel men beroende av att
varje länk håller. Det finns liksom inte fler
kedjor att hänga livet på. När odlingarna
förstörs av översvämningar eller torka
tvingas familjer att köpa mat istället. För
de familjer som då inte har pengar återstår
ofta endast att svälta.
I dessa delar av Guatemala, liksom i
andra delar av Centralamerika, lider många
fattiga barn och vuxna av undernäring. Den
näringsrika maten finns visserligen att köpa,
men till priser som fattiga inte har råd med.
Sedan flera år är översvämningar ett
återkommande problem. Under dessa perioder blir problemen med bristande tillgång på el och sjukvård för människorna
som bor här en enorm påfrestning på li-

Plusgironummer:
90 01 22-3

Bankgironummer:
900-1223
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Vattholma Pastorat

vet, inte minst eftersom tillgången på mat
när allt svämmar över blir näst intill obefintlig. Förra året var byn Las Mercedes
översvämmad två veckor i sträck.
Daniel Caal berättar stilla om översvämningarna och om hur de fullständigt
slår sönder vardagen. Om hur invånarna
efter kort tid blir nästan helt utan mat.
Han berättar även om den hjälp som de
fått att organisera sig när översvämningarna kommer, hur byborna skapat en organisation för att varna varandra och fly undan vattenmassorna. Daniel säger att det
även har hjälpt honom och byinvånarna
att få mat när situationen är besvärlig.
– Jag drömmer om att kunna erbjuda
min familj ett annat liv, säger han. Men
det är inte möjligt, var skulle vi flytta?

Svält – trots att det finns mat
I dagens värld får människor dö av brist
på mat - trots att mat finns. Förra året dog
36 miljoner människor av svält. Jean Ziegler var tidigare FN:s specialrapportör för
matsäkerhet. I en nyutkommen bok säger
han att det finns mat för nästan dubbelt
så många människor som idag befolkar
jorden. Det som sker när människor ändå
dör på grund av svält kallar han mord.
Och skulden lägger han på de multinationella företag, storbanker och ledare i
världen som är likgiltiga inför katastrofen
och inte låter något komma i vägen för
maximerade vinster.
Tomas Ekelund

Ärentuna församling
Lena församling

Tensta församling

Kyrkan får ny struktur
Svenska kyrkan rustar sig för framtiden. Kyrkomötet beslutat om en ny lokal struktur.

Församling – pastorat
Den kyrkliga organisationen ska så
långt möjligt vara enkel, tydlig och begriplig. Kyrkomötets beslut innebär att
det ska kunna finnas församlingar med
ansvar för församlingens grundläggande uppgift, med egen ekonomisk
förvaltning och med ansvar för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat
som då får motsvarande samlade ansvar
men där den lokala församlingen får ett
avgörande inflytande på det egna gudstjänstlivet och andra områden som är
specifika för församlingen.

Kyrkoråd - församlingsråd

Varje dag dör 16 000 barn på grund av brist
på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt
för att utrota hungern, och vi behöver ditt
stöd i kampen. Sms:a ”hunger” till 72950 så
skänker du 50 kronor. Tack!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad
eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg

Kyrkbänken nr 1 2013

I varje pastorat, eller församling som
inte ingår i ett pastorat, väljer medlemmarna ett kyrkofullmäktige som utser
ett kyrkoråd som styrelse. I de församlingar som ingår i ett pastorat utser
kyrkofullmäktige ett församlingsråd
som ska ansvara för gudstjänstlivet i
församlingen och andra uppgifter som
anges i församlingsinstruktionen (en
”verksamhetsplan” som är gemensam
för alla församlingarna i pastoratet).
Det är viktigt att församlingsrådet
har en förankring i församlingen. Därför skall kyrkofullmäktige genomföra
ett öppet nomineringsmöte dit bara
församlingens röstberättigade medlemmar inbjuds. Till församlingsrådet
kan också utses personer som är aktiva
i församlingen men som inte har velat
vara med på någon nomineringslista.
Den som tillhör någon av för-

samlingarna i pastoratet är valbar till
församlingsrådet, men det är tänkt
att församlingens egna medlemmar i
första hand skall komma i fråga.
Förändringarna innebär att det blir
enklare för församlingarna att anpassa
sin verksamhet efter lokala förhållanden. Till kyrkovalet i september 2013
innebär det att du som är medlem ska
välja kyrkofullmäktige i din församling eller ditt pastorat. Där det tidigare varit två val till den lokala nivån
(församling och samfällighet) blir det
alltså bara ett. För oss i Vattholma pastorat blir det alltså bara ett val – till
pastoratets kyrkofullmäktige.
Ytterst handlar det om att församlingen är ett redskap för Guds rike
och inbjuder alla människor att dela
dess liv.

Faktaruta om pastorat:
I ett pastorat samlas den administrativa, ekonomiska och teologiska
ledningen. Kyrkoherden är chef för
pastoratet.
Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige. Valbar är medlemmarna
inom pastoratet vilket gör det möjligt att engagera sig i en annan församling än den man bor i.
Mandatperioden i ett församlingsråd – högst fyra år - bestäms av kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet kan delegera uppgifter
till församlingsråd.
Val till samfälligheterna försvinner.
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Foto: Johan Lautmann

Utblick som ger inblick

Kyrkan ska vara där människorna är
Samtal med kyrkoherde Mona Svensson, New York

Hur kommer det sig att du blev kyrkoherde i New York?
– Jag längtade efter att vara sjömanspräst.
Min morbror och gudfar var den som
först berättade om sjömanskyrkan. Hanvar själv sjöman och talade alltid väl om
sjömanskyrkan. Jag hade först inte tänkt
att bli präst utan operasångerska, men
när kallelsen till präst kom så var det till
sjömanspräst. Så när jag fick tjänsten som
kyrkoherde i New York var det en dröm
som gick i uppfyllelse.
– Min första prästtjänst utomlands var
annars på Gran Canaria. Församlingen där
var mer en kyrka för de turister som under kortare eller längre tid besökte öarna.
Men där fanns i varje fall en sjöman. Han
var på en s.k. pappersbåt mellan Sverige
och Kanada. Av honom fick jag många
mail med berättelser om olika stormar
han stötte på!
Gran Canaria och New York är två av
Svenska kyrkan i Utlandets församlingar. Hur skiljer de sig förutom storleken åt?
– New York är mer en traditionell sjömanskyrka då staden har en riktig hamn.
Församlingskärnan är mer lik den vi är
vana med från hemma då det finns fler
åretruntboende svenskar som engagerar
sig i församlingen jämfört med Gran Canaria, som hade mer tillfälliga turistbesökare. Cirka 60-65% av gudstjänstfirarna en
vanlig söndag är sådana som återkommer
medan de övriga tillfälliga besökarna är
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från Sverige eller andra delar av USA. Nu
vid middagsbönen möte jag en man som
inte talade svenska men som sjöng psalmerna på svenska för det hade hans pappa
gjort! Anknytningen till sitt ursprung blir
viktigare när man blir äldre och i USA är
rötterna i Skandinavien viktiga och något
man är stolt över.

Foto: Ikon

I

miljonstaden New York har Svenska
kyrkan funnits sedan 1873. Mitt på
Manhattan inklämt mellan höga skyskrapor mellan 5th Avenue och Madison
Avenue ligger kyrka och församlingshem.
Jag ringer kyrkoherde Mona Svensson
precis efter middagsbönen.

Det kan inte vara gratis att ha kyrka
här. Hur finansierar ni verksamheten?
– Svenska kyrkan hemma i Sverige bidrar
med fem utsända anställda varav jag är en
av dem. Verksamheten och lokalerna står
församlingen för. Inkomsterna kommer
från kollekter på gudstjänsten, olika evenemang och donationer.
Hur är det att vara präst i utlandet?
– Häromdagen blev jag bjuden av Sveriges ambassadör på nobelmiddag… Det
hade inte hänt i Sverige! Att arbete utomlands ger möjlighet till möten som inte
hade varit möjliga i Sverige. Mötet med
människan är det viktiga.
Det är mer diakonalt än hemma. Människor har inte samma sociala skyddsnät
som hemma och är mer utlämnade vilket
gör att församlingen får ett större ansvar. I
New York har vi förutom våra öppettider
en jourtelefon där vi kan nås dygnet runt.
Varför är utlandskyrkan viktig?
– Kyrkan behöver vara där människor är.
Kyrkan behöver därför vara flexibel och
kunna flytta till de platser där den bäst
behövs. Språket är viktigt. Att få fira gudstjänst och tala modersmålet är viktigt.
Vad kan vi hemma lära oss av utlandskyrkans sätt att arbeta?
– Många arbetslag kommer till oss för att
studera vårt sätt arbeta. Kanske är det vårt
flexibla sätt arbeta något att ta med sig.

Foto: Johan Lautmann

Det lilla arbetslaget kräver en stor flexibilitet i att gå in i varandras uppgifter och
över gränserna och att uppgiften alltid
står i fokus.
Johan Lautmann
Faktaruta
• Svenska kyrkan finns etablerad
på 42 platser i 24 länder världen
över.
• På ytterligare ett 80-tal platser
firar man regelbundet gudstjänst.
• Svenska kyrkan i utlandet har
drygt 100 lokalt anställda och
utsända medarbetare.
• Under ett år tar Svenska kyrkans utlandsförsamlingar emot
omkring en miljon besök.
Kyrkbänken nr 1 2013

Barn och familj
Tensta/Skyttorp

Vattholma

Ärentuna/Storvreta

Kyrkans hus i Skyttorp

Församlingsgården Trekanten.

Församlingsgården i Storvreta

Öppet hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12

Öppet hus för barn och vuxna i alla
åldrar
Måndagar kl 9–12
Sångstund kl 10
Torsdagar kl 9–12
Sångstund kl 10

Öppen förskola
Måndagar och fredagar kl 9.30–12

Kom och träffa barn, föräldrar och andra
vuxna. Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj. Vi leker, pysslar, spelar spel, och har en
gemensam sångstund för barnen.
Öppet hus Tensta
Varanna måndag jämna veckor kl 9–12
Barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 9–11
Torsdagar kl 9–11
Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 13.30–15.30
Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16
I våra grupper leker vi, pysslar, spelar spel,
sjunger och lyssnar på berättelser ur
Barnens bibel.

Besök från BVC kl 10.30 med möjlighet till
vägning av ditt barn
Kaffe, saft mm finns att köpa för 20 kr/vuxen och 10 kr/barn. Det finns även möjlighet
att värma mat i våra mikrovågsugnar.
Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 15.30–16.30
Miniorer åk 1–3
Tisdagar kl 15–16.30
Vi sjunger, leker, pysslar, pratar och tar del
av Svenska kyrkans tro, värderingar och
traditioner.

Kyrksöndag

Anmälan till Niclas Sand.

I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans
Hus kl 14. Vi har öppet från kl 9.30 och kl 12
serveras sopplunch för 20 kr.
27 jan, 24 febr, 28 apr, 12 maj

Änglakör
(se ned)
Anmälan till Susanne Näslund.

Köringarna
(Se ned)
Anmälan till Gabriella Ersson. Till Köringarna anmälning till Pontus Adefjord.

Bra att veta:
När man är med i någon av barnkörerna
medverkar man i några av församlingens familjegudstjänster. Det är viktigt
att redan i terminens början boka in de
söndagarna i vårens almanacka.

Öppen förskola med babysång 0-2 år
Torsdag kl 9.30–12
Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 13.30
(50 kr/termin).
Anmälan och frågor till Ulla-Karin Zetterström.
Yngre barnkören åk 1–3
Äldre barnkören åk 4–6
((Se ned)
Anmälan till Margareta Ranudd.

Familjedag 10 feb
i Ärentuna kyrka
14.00 Samling vid bygdegården. Uteaktiviteter och korvgrillning
15.30 samling i Ärentuna kyrka för att
leta kärleksbevis
16.00 Gudstjänst: Kärlekens väg
Kontaktadresser till ledarna finns på
sidan 15. All information om församlingarnas verksamhet finns också på
pastoratets hemsida
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Körer i pastoratet
Barnkörer
Skyttorp
Köringarna, 7–11 år.
Övar torsdagar kl 16.15–17 i Kyrkans hus.
Körledare: Pontus Adefjord.

Storvreta
Yngre barnkören åk 1–3
Torsdagar, 14–15
Äldre barnkören åk 4–6
Torsdagar, 15.15–16.15,
Fika finns från 13.30 i församlingsgården.
Körledare: Margareta Ranudd.

Vattholma
Änglakör
Tisdagar kl 14.15–15.00 Dunen åk 1–3
Tisdagar kl 15.00–16.00 Vingarna åk 4–5
Onsdagar kl 15.50– 16.30 Fjunen – Musiklek ålder 4–6 år
Körledare: Susanne Näslund.
Kyrkbänken nr 1 2013

Blandade körer
för vuxna
Ärentunakören
Övar onsdagar, kl 19–21
i församlingsgården i
Storvreta.
Körledare:
Margareta Ranudd

Kyrkokören i
Tensta och Lena
Övar onsdagkvällar,
kl 19–21 i församlingsgården Trekanten i
Vattholma
Körledare:
Janniz Jönsson
(Kontaktuppgifter sidan 15)

13

Miniorernas
höstlovskul
31 oktober träffades miniorer från hela
pastoratet i Skyttorp för en heldag med
massor av skoj. På förmiddagen pysslade
vi och skrev en egen höstsång, sedan bakade vi pizzor där alla fick lägga fyllning
på sin bit.
Efter lunch var det dags att gå ut på
skattjakt! Första skatten hängde i äppelträdet – en påse med mjöl? Andra skatten
var varmt vatten och vips hade vi en deg!
Degen fick jäsa i påsarna innanför jackor
och tröjor medan vi fortsatte jakten.
En bit på vägen fick vi se trolleritricks
av vår egen trollkarl Niclas. Häftigt, men
hur gjorde han egentligen? Ett par av
tricken avslöjade han själv men resten fick
vi fundera på.
Till slut kom vi fram till stranden där
skatten skulle ligga begravd. Men sanden
var så hård! Det var omöjligt att komma
ned i marken. Som tur var hade vi en eld
där brödet skulle bakas och vi kunde värma upp marken med brinnande ved. Till
slut fick vi fram skattburken som innehöll
reflexband och ficklampa till alla.
När vi kommit tillbaka till Kyrkans hus
förberedde vi oss, för snart skulle föräldrar
och syskon komma.Vi hade en andakt där
vi sjöng vår sång och berättade om dagen
sedan åt vi alla mat tillsammans.
En riktig höjdardag och snart är det
dags igen! På sportlovet kör vi sportlovskul
på onsdagen kl 9-17 men då ska vi vara i
Storvreta. Mer information kommer, håll
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Text och bild: Pontus Adefjord

Korsordsvinnare
Här presenteras vinnarna av korsorden i Kyrkbänken nr 5
2012. Många rätta lösningar kom in till vår redaktion och
detta trots att det smugit sig in ett fel i det första ledordet.
Den text som efterfrågades ”Ty ett barn har fötts, en son är
oss given” är hämtad från Jesaja 9 vers 6. Inte vers 7, som det
står i korsordet.
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utkik på anslagstavlor och hemsidor! (Med
reservation för ev. förändringar)



Vinnare är:
Mari-Ann Einarsson, Lennart Börjesson och Hans Larsson.
Grattis – ett bokpris kommer på posten.
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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: 070-527 72 07

Gabriella Ersson				
Pontus Adefjord				
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			

tel: 070-379 19 29
tel: 076-823 77 55
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, 070-310 50 67
tel: 35 07 09. 072-740 80 10

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

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

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: 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
Ärentuna församling
Söndag 3 Februari
Kyndelsmässodagen
11.00 ”En gudstjänst om det som inte
syns men finns ändå.” Gudstjänst för
stora och små. Bibelutdelning till alla
femåringar och doppresent till de
som döpts senaste året. Barnkören.
Storvreta
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta
Onsdag 6 februari
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
11.00 Högmässa med söndagsskola,
Storvreta
16.00 Gudstjänst med familjedag.
Ärentuna
Onsdagen 13 februari
Askonsdagen
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 17 Februari
1:a sönd i fastan
11.00 Högmässa. Storvreta
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta.
Onsdag 20 februari
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 24 februari
2:a sönd i fastan
11.00 Högmässa med söndagsskola.
Jorunn Hellman berättar om sin uppväxt
och volontärperiod i Latinamerika vid
kyrkkaffet. Storvreta
Onsdag 27 februari
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 3 mars
3:e sönd i fastan
11.00 ”En gudstjänst om att vara människa och inte en liten lort.”Gudstjänst
för stora och små. Storvreta.
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta
Onsdag 6 mars
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
11.00 Högmässa med söndagsskola.
Brödauktion. Storvreta
Onsdag 13 mars
18.30 Taizébön. Storvreta

Lena församling
Söndag 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Högmässa. Kyrkokören. Storvreta
16.00 Musikgudstjänst. Ärentuna
Onsdag 20 mars
18.30 Mässa. Storvreta

Tensta församling
Söndag 3 Februari
Kyndelsmässodagen
9.30 Gudstjänst.
Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören
Onsdagen 13 februari
Askonsdagen
19.00 Mässa
Söndag 17 Februari
1:a sönd i fastan
9.30 Högmässa med kyrksöndag.
Söndag 24 februari
2:a sönd i fastan
14.00 Familjegudstjänst. Kyrkans Hus,
Skyttorp
Söndag 3 mars
3:e sönd i fastan
9.30 Gudstjänst
Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören
Söndag 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
9.30 Högmässa med kyrksöndag
Lördag 23 mars
10 – 14 Musikcafé med loppis. Kyrkans
Hus, Skyttorp

Söndag 3 Februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa med söndagsskola. Sång
Helena Andersson Bromander. Linnéa
Pettersson berättar om Zimbabwe vid
kyrkkaffet.
Söndag 10 februari
Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Inger
Jonasson berättar om kulturarbete på
Västbanken vid kyrkkaffet.
Söndag 17 Februari
1:a sönd i fastan
11.00 Familjegudstjänst. Änglakör. Kyrklunch i Sockenstugan.
Söndag 24 februari
2:a sönd i fastan
18.00 Stilla mässa. Kyrkkaffe 17.30 eller
efter mässan.
Söndag 3 mars
3:e sönd i fastan
11.00 Högmässa med söndagsskola.
Visning av kyrkans skatter, kyrkkaffe.
WKHF inbjuder.
Söndag 10 mars
Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Sopplunch och brödauktion i Sockenstugan.
Söndag 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Familjegudstjänst. Änglakör. Kyrkkaffe med våfflor.
18.00 Mariamusik.

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

Pannkaksgudstjänst i Storvreta
Torsdag 7 februari
En gudstjänst som inleds med pannkaksätning och fortsätter med en hopblandad
smet i högt tempo av improvisationsteater, elbas, ljuständning, sång och bön m.m.
Kl 17 Mat – kom gärna innan och hjälp till. Du behövs!
Kl 18 Gudstjänst

Pyttegudstjänster
Fredagarna 8 februari
och 15 mars
Små gudstjänster i samband med Öppna förskolan. Storvreta

Morgonböner i Storvreta kapell
Måndag–tisdag, torsdag–fredag kl 9

