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Att välja väg

D

en här sommaren tror jag är väldigt efterlängtad av många. En
kall sommar i fjol med efterföljande kall vinter har skapat en längtan
efter solvarma gräsmattor, kvällar i trädgården och promenader med sand mellan
tårna i vattenbrynet. Nu hoppas vi att det
snart är verklighet!
Jag är en av många hundägare i pastoratet. Som hundägare måste man ut i ur och
skur och under årets alla årstider. Fördelen
är att man upplever naturen mer påtagligt
än många andra. Hundarnas nyfikenhet
över allt vi går förbi, väcker även min uppmärksamhet. Vi upptäcker tillsammans att
flyttfåglarna kommit tillbaka, att naturen
börjar grönska, att vårblommorna smyckar hela åsen och att blåbären har mognat.
Det vardagliga och storslagna finns alldeles
i vår närhet. Det är så lätt att springa förbi
det.
Sommarsemester, som borde betyda
vila och lata dagar, kan för många betyda
ökad stress. Nu ska man resa iväg, hälsa på
släkt och vänner, barnen ska på läger, man
ska hinna måla om huset. Listan kan göras
oändligt lång över allt som ska hinnas med.
För andra är situationen omvänd; man har
all tid i världen och semestertiden innebär
kanske att man blir mer ensam än tidigare.
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Vad har du gjort på semestern? är en
fråga många får då de kommer tillbaka i
tjänst. Att berätta om sitt sommarlov kanske är en uppgift för barnen under första
skolveckan. Att säga att man bara har varit
hemma, kanske inte alltid känns så roligt.
Men i ärlighetens namn; är det inte
hemma de flesta av oss kopplar av som
bäst? Är det inte de platserna hemmavid
man ofta tänker att man ska upptäcka,
men aldrig ger sig tid för? Ofta ser man
sig inte om förrän man får turister på besök, som man ska visa omgivningarna!
Under långa hundpromenader sätter
sig vår äldsta hund på bakhasorna ibland
då vi kommer till ett vägskäl. Han vill gå
den längsta vägen – eller den väg vi aldrig tidigare har gått. Att gå en väg man
aldrig har gått, kan ta emot.Vi är ofta avvaktande för det okända, och väljer hellre
det invanda. Att använda semestern till att
utforska det okända i vår omnejd eller i
vårt inre landskap, kan både vara utmanande och intressant. Att ge tid för det vi
annars inte hinner och stänga dörren för
massa ”borden” och ”måsten” - kan vara
till välsignelse.
De längsta och mest betydelsefulla resorna vi gör i livet, är kanske inte de vi
reser med tåg och bil – utan resor som

vi gör på ett inre plan. Vi kan upptäcka
nya landskap inom oss av både andlighet,
mod och längtan efter förändring. Då vi
hamnar i ett vägskäl, kanske vi ska våga
välja den väg som vi inte vet riktningen
på. Kanske leder den livet in i en ny fas?
Ibland inser vi att det inte är målet som är
det viktiga, utan själva vägen.
När sommarljuset vaknar
och livet börjar om,
i ögon som nu öppnas i varje fågelsång,
jag ser en fjäril fladdra, en myra streta på.
Så sprudlar livets under
så sköra och så små.
När sommarljuset vaknar
och väntan når sitt slut,
en dag då knoppar brister
och båtar lägger ut.
När solen stigit högre,
vi närmar oss en strand,
där barnen bygger sandslott
och händer når varann.
I sommarljus vi vänder oss till dig.
O, Gud vi vänder oss till dig.
(Åsa Hagberg, ur Ung psalm nr 30)

Christina Engqvist
kyrkoherde
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Kyrkoval 15 september 2013
Välkomna att delta i valet, en rättighet
som alla medlemmar i Svenska kyrkan
har. Det är ni som avgör vilka personer
som skall fatta beslut i vårt pastorat och
därmed också i våra tre församlingar,
Lena, Tensta och Ärentuna samt i stiftet
och på kyrkomötet.
I kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper, vilka motsvarar riksdagsvalens
partier. Namnen på personer i de olika
grupperna som är villiga att engagera sig
i arbetet för kyrkan finns på de olika val-

sedlarna. Det är tillåtet att markera med
kryss dem man anser vara mest lämpliga,
dock högst tre kandidater.
Om man vill avlämna sin röst före 15 september är församlingsgården i Storvreta
öppen från 2 september. Röstkort med
tider och vallokalernas placering kommer till alla röstberättigade senast den 28
augusti.

Liksom vid förra valtillfället 2009 hoppas
jag på på ett gott valdeltagande, samt att
många ungdomar tar chansen och lämnar
sin röst för att påverka kyrkans arbete.
Alla som fyllt 16 år den 15 september och
tillhör Svenska kyrkan, har ju rösträtt!
Välkomna att deltaga i kyrkovalet 2013
Anna Lena Ettemo
Ordförande i valnämnden

Du som just fyllt 16 –
du får också rösta!
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som
senast på valdagen den 15 september 2013
fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet
att faktiskt påverka hur Svenska kyrkan
ska styras. Att gå och rösta på dem som
du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är
en unik möjlighet att få utrycka din åsikt.

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som
ska få förtroendet att styra kyrkan de
kommande fyra åren. Direkta val sker till
kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas
för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade
för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets
webbplats kommer du före valdagen att
kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

Hur gör jag för att rösta?
Den 28 augusti 2013 får du ditt röstkort,
och på det finns information om öppettider
för dina vallokaler. Du behöver ha med dig
röstkort och legitimation för att kunna rösta.
2-11 september hålls det öppet för förtidsröstning, och det går även att brevrösta.

Nomineringsgrupper
I nästa nummer av Kyrkbänken, som
kommer ut den 22 augusti kommer
de olika nomineringsgrupperna i
pastoratet att presentera sig, och informera om sina program.

Tillsammans gör vi kyrkovalet!
Samuel Holmberg
Fritidsledare Vattholma pastorat

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, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Tensta kyrka sett från ovan. Foto: Jan E Engqvist.
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31,5 miljoner
i årets fastekampanj
Insamlingsresultat för fastekampanjen 2013 blev 31,5 miljoner
kronor. Det är en minskning med
6,4 miljoner jämfört med 2012.
Minskningen beror delvis på att
det var ett månadsskifte mindre
i år och då kommer inte de gåvoinbetalningar som görs i slutet
av månaden med i resultatet. En
utvärdering pågår för att se om
det finns andra anledningar till
att resultatet minskade.

Resultat i Vattholma pastorat
Tensta: 12 647 kr
Lena: 18 174 kr
Ärentuna: 17 330 kr
Totalt: 48 151 kr
Foto: Solvatten/IKON

Solvatten – svensk uppfinning renar vatten

S

olvatten är en svensk uppfinning som renar och värmer vatten
med hjälp av solljus. De är en del
i Svenska kyrkans stöd i flyktinglägren i
Kakuma, Kenya.Var med och bidra till en
ny insats med Solvatten i Haiti, i byar med
svår vattenbrist och stor risk för kolerautbrott.

Så ska Solvatten hjälpa i Haiti

Återkommande kolerautbrott är ett problem i Haiti. Solvatten gör människor
friskare eftersom vattnet i dunkarna på
några timmar renas från bakterier som
orsakar till exempel kolera, dysenteri och
tyfus. Det varma vattnet gör det blir lättare för familjerna att sköta sin hygien.
I byar i sydvästra Haiti är bristen på
rent dricksvatten stor. Kvinnor och barn
ägnar ibland flera timmar per dag åt att
hämta vatten. Den tiden skulle de kunna
använda bättre! Solvatten ger fler tillgång
till rent vatten.
I Haiti har 98 procent av den ursprungliga skogen avverkats bland annat
för att användas som bränsle.
Eftersom Solvatten värmer vatten
minskar behovet av ved. En dunk Solvatten kostar 1 300 kronor inklusive ut-

bildning för dem som ska använda den.
Varje dunk kan användas i sju år och under den tiden rena och värma 42 000 liter
vatten.

Så fungerar det:

Solvatten renar vatten …
Den svarta dunken exponeras för solens
UV-strålar och värme vilka tillsammans
med ett inbyggt filter renar förorenat vatten. Varje enhet rymmer elva liter vatten
och kan användas flera gånger per dag.
Efter några timmar i solen är vattnet fritt
från bakterier som orsakar diarrésjukdomar.
Solvatten möter Världshälsoorganisationens riktlinjer för säkert dricksvatten;
<1 E-coli/100 ml vatten. Det är en riktlinje som valts eftersom de flesta dödsfall
och diarrésjukdomar härstammar från
mikrobiologiskt förorenat vatten som till
exempel tyfoid, salmonella och kolera.
Solvatten kan jämföras med att koka
sitt vatten. Tekniken renar inte kemiska
föroreningar.
… och värmer vatten!
En unik egenskap med Solvatten är dess
förmåga att snabbt hetta upp vatten. Vid

Foto: Solvatten/IKON

   
klart väder kan vattnet bli så varmt som
75° grader. Det är solens strålar som värmer vattnet, vilket sparar både tid, energi,
pengar och är skonsamt för miljön. Koktider vid matlagning minskar och det blir
lättare för familjen att sköta sin hygien.
Det rena och varma vattnet blir början till
ett bättre liv.

Ge bort Solvatten!
Plusgironummer:
90 01 22-3
Bankgironummer:
900-1223
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Reparationsarbeten pågår!
Fukt i Ärentuna kyrka

Under senare år har vi haft problem med
fukt i Ärentuna kyrka. I höstas monterades hängrännor längs kyrkans tak, och
man grävde och stenlade rännor vid
kyrkans grund för att leda vattnet ner
i brunnar. Under arbetet fann man en
mindre stenläggning på kyrkogården som
man antar är en rest av en äldre byggnad
som legat på samma plats. Kanske en
tidigare kyrka?
Som en följd av de problem med fukt
som varit i kyrkan, har det även blivit
lite mögel på väggarna i vapenhuset och
längst ner i kyrkan. Dessa väggar kommer
att rengöras från möglet under försommaren. Nålfiltsmattor i nedre delen av
kyrkan samt i sakristian har tagits bort.
I sakristian upptäcktes att trägolvet under nålfiltsmattan var murket på flera håll.
När några golvplank lossats upptäcktes
ruttna bjälklag längs den yttre väggen. I
gamla arkiv har en antikvarie funnit brev
från början av 40-talet som berättar att
det funnits en källare under sakristian som
fyllts igen på ett bristfälligt sätt. Sannolikt
samlas fukt där, och en åtgärd kan vara att
gräva ur detta utrymme och lägga in nya
bjälklag och få en torr inomhusmiljö.
I planerna finns även byte av uppvärmningssystem.
Kyrkbänken nr 3 2013

I samband med att en grupp studenter kom till Ärentuna för att studera målningarna där, fann en konstvetare tecken
på tidigare valvslagning på kyrkans väggar.
Detta kan vara ett tecken på att kyrkan är
yngre än man tidigare trott; att det snarare är en 1400-tals kyrka än en 1300-tals
kyrka. Han har nu fått i uppdrag att göra
en utredning för att se om det går att få

mer kunskap om kyrkans ålder och byggnadshistoria.
Som en följd av dessa renoveringar, kommer församlingen att hänvisa till våra övriga kyrkor under en tid. Då arbetena är
omfattande, kommer inga nya bokningar
av kyrkan kunna göras förrän tidigast 1
nov.

Rengöring i Tensta kyrka
Tensta kyrka kommer att rengöras från
golv till tak 2014!
Vart 45:e år brukar man planera en
stor rengöring av en kyrka. Då rengör man väggarna, alla målningar, ser
över uppvärmning och inventarier. För
Tensta kyrkas del är det snart dags för
denna stora rengöring!
Ännu finns inga exakta uppgifter
om när rengöringen startar. Information kommer under hösten. Men redan nu aviserar församlingen att Tensta
kyrka kommer att hållas stängd under
flera månader 2014. Förhoppningsvis
kommer den att blir ännu mer sevärd
efter renoveringen.
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Monteverdi och den tidiga operan

Musik från den dramatiska tiden då operan föddes.
Välgörenhetskonsert i Tensta kyrka den 9 juni kl 18
Kören Camerata Englund
Instrumentalister med tidstrogna instrument
Kvällskaffe och information i sockenstugan om projektet efter konserten.
I samband med konserten sker en insamling till byutveckling och skolor i Egypten.

Stöd till byutveckling och skolor
Den koptisk-ortodoxa kyrkan, med stöd
från bl a Svenska kyrkans internationella
arbete, driver ett projekt som ger fattiga
bybor i Egypten möjlighet att skapa sig
ett bättre liv. Förändringen är stor, inte
minst för flickorna.

Utbildning av lokala ledare som sedan
ska hålla i arbetet är det första steget. De
ska vara från trakten för att kunskapen ska
finnas kvar även när projektet avslutas efter några år.

I projektet ingår:
• fältarbetare som inspirerar människor
• utbildning av lokala ledare
• att byn sätter upp egna mål som de
sedan strävar mot när det gäller t ex läsoch skrivundervisning, jordbruksutbildning, bättre hälsovård, rent vatten, nya
vägar och fler arbetstillfällen.
Den koptisk-ortodoxa kyrkans diakonala
gren, COC-Bless, arbetar med ett trettiotal
byar i taget utifrån varje bys behov. De flesta
behöver bättre vägar, rent vatten, utbildning
och fler arbetstillfällen. Utifrån behoven sätter kyrkans fältarbetare och byborna tillsammans upp mål för projektet.

En del föräldrar anser att det är slöseri
med tid att låta flickor gå i skolan. För fyra
år sedan gick därför nästan inga flickor i
byn Abu Ataz i skolan. I dag gör alla det.
– När projektet startade fick vi övertala 40 procent av föräldrarna att låta sina
flickor gå i skolan. Dialog med föräldrarna
är mycket viktig, säger den koptisk-ortodoxa kyrkans fältarbetare Reda Aziz.
I byn Awlad Moragan har flera förändringar skett som ett direkt resultat av
COC-Bless arbete. Bland annat har byborna lyckats få hälsovårdsmyndigheten
att bygga en vårdcentral.
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Alla flickor i skolan

Utbildningarna ger mod
åt människor
I många av byarna är analfabetismen hög
bland vuxna och de barn som går i skolan har svårt att hänga med på grund av
de stora klasserna. Kyrkan ordnar läs- och
skrivutbildningar för vuxna och stödundervisning för barn och ungdomar.
Svenska kyrkans internationella arbete stöder kyrkans arbete. Genom dess
insatser skapas möjlighet till bättre liv för
många människor och utvecklingen sprider sig även till grannbyarna.
Kunskapen om var och ens rättigheter och möjligheter stannar inte när kyrkans fältarbetare flyttar vidare till en ny
by, tvärtom. Den frodas och sprider sig av
sig självt.

Kyrkbänken nr 3 2013

Välkommen med på
sommarresa 23 juli
Under flera år har Vattholma pastorat ordnat uppskattade sommarutflykter. Målet
detta år är Kungliga huvudstaden i sommarprakt med två särskilda mål den 23
juli
Först besöker vi Stockholms slott med
en guidad tur i de pampiga representationsvångarna, sedan ett besök på Judiska
museet och en mycket omtalad Jesus-utställning, Juden Jesus. Här kommer Tord
Fornberg, vattholmabo som varit med om
att forma utställningen, att vara vår guide.
Mellan de två målen för resan ges tillfälle till ett annat mål, nämligen ett mål
mat i Stockholms mest besökta stadsdel,
Gamla stan. Nu med "frigång" under två
timmar, varunder var och en ordnar sin
lunch. Efter besöket i judiska museet kan
man dricka kaffe före hemresan på dess
kafé.

White crucifixion
©Marc Chagall /
BUS Art Institute of
Chicago, 2012

Reseledare: Rolf Larsson
Avresa med buss den 23 juli
från Vattholma, Trekanten, kl. 8.45,
från Storvreta, Församlingsgården kl.
9.00.
Hemkomst ca 17.30.
Kostnad: 225 kr/person, plus egen
lunch och ev kaffe. Sommarresan subventioneras av Vattholma pastorat.
Anmälan senast 12 juli till församlingsexpeditionen tel: 36 62 10.
E-post: vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Gustav III:s paradsängkammare på Kungliga slottet
Foto: Alexis Daflos, Kungl. Hovstaterna

Här ett utdrag ur presentationen av
utställningen Juden Jesus på museets hemsida:
Det har varit en stor utmaning att ta
sig an ämnet att berätta om Juden Jesus – inte minst med tanke på att ambitionen varit att skapa en historisk,
vetenskaplig utställning. De skriftliga
källorna om Jesus liv utgörs huvudsakligen av Nya Testamentets böcker.
Kyrkbänken nr 3 2013

Josefus Flavius bekräftar i sina skrifter
om judarnas historia att Jesus funnits.
Men även arkeologiska fynd från Jesu
tid bidrar till ökad förståelse av livsvillkoren under andra templets tid då
Jesus levde.
–
Judiska Museets utställning, som
formgivits av Anna Skagerfors, gestal-

tar judarnas liv i Judéen och Galiléen
under det romerska styret. Vi får lära
känna Jesus från födseln till korsfästelsen.
Judiska Museet arbetar dagligen med
att motverka antisemitism och öka
toleransen mellan människor. Utställningen Juden Jesus blir en plattform
för interreligiösa samtal och föreläsningar om vårt gemensamma arv!

7

Ärentuna församling
Nationaldagsfirande
vid församlingsgården
Sveriges nationaldag firas traditonsenligt
vid församlingsgården i Storvreta.
Kl 14 inleder Brukssextetten Nationaldagsfirandet med musik från de uppländska järnbruken. Det blir också vernissage i
med en fotoutställning av Pontus Adefjord.
Sommarcaféet har öppet med nationaldagstårta, kaffe och glass.
Ca kl 15 sjunger Storvretakören Tonicum. Det blir allsång, andakt och bön och
tal av storvretabon, ståupparen, föredragshållaren Gunlög Rosén.

Midsommarfirande vid församlingsgården
Välkommen att fira midsommarafton vid
Vill du vara med och hjälpa till på te x
församlingsgården i Storvreta kl 10-14. midsommarafton eller till hösten i någon
Lövad skrinda går från Ica Solen via IP verksamhet så är du varmt välkommen
från kl 10–11.30 (för mer exakta tider se att höra av dej till Siv Rang.
hemsidan).
Plocka ett fång blommor och kom och
klä majstången som reses kl 12. Vi dansar
till familjen Janssons trio. Efter vår dans
kommer Tensta folkdanslag med spelmän
och dansar för oss ca kl 13. Sommarcaféet
har öppet och där kan man köpa jordgubbsbakelser, korv, kaffe, saft, bullar och
glass. Chokladhjul och fiskdamm och
SIKs fotboll finns som vanligt på plats.

Kyrkans sommarcafé

Plats: Församlingsgården i Storvreta 7
Datum: 10-14, 17-20, 24-27 juni
Tid: kl 9.30-13.30
Gott och billigt fika, kulglass i olika smaker, fiskdamm, bollhav, gungor, sandlåda.
4H gårdens djur kommer 27 juni. Barnteater/sång och musik varje dag kl 10
med vår egen teatergrupp.Välkommen!

Svenska kyrkan på UNT-cupen
7-9 juni går UNT-cupen av stapeln på
Skogsvallens IP i Storvreta. Vattholma
pastorat finns naturligtvis där. Du hittar
kyrkans tält någonstans mellan fotbollsplanerna. Kom gärna dit! Under fredagen
finns präster, musiker och kanslist på plats
redo att svara på frågor om allt möjlig,
t ex hur ser den vanligaste vigseln ut, vilka
sånger passar på dop, hur mycket kostar en
kyrklig förrättning. Passa på att boka både
dop och vigsel.
Under lördagen är fokus på fair trade
– rättvisemärkt handel. Internationella
gruppen är i tältet och informerar hur
vi kan hjälpas åt att göra världen till en
bättre plats för alla att bo på.
Söndag förmiddag firar vi gudstjänst
med Lyckebokyrkan på Skogsvallens IP.
Då finns även förtroendevalda på plats
och vill gärna prata om höstens kyrkoval.
Liksom förra året erbjuds möjlighet
till både drop-in-dop och drop-in-vigsel.
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6 juni firar vi - om vädret tillåter –
utomhus.

Onsdagsmässor i sommar
Under juni-augusti har taizéböner och
bibelstudier i församlingsgården sommaruppehåll men veckomässorna varannan onsdag fortsätter som tidigare med
undantag för juli. Varmt välkommen till
en enkel nattvardsgudstjänst 18.30 onsdagarna 12/6, 26/6, 7/8, 21/8, 4/9 osv.

Dagläger
Dagläger för barn 8-11 år måndag till
torsdag v 25 och v 26. För frågor kontakta
Ulla-Karin Zetterström.

Döpta

Ingrid Ivarsson vid kyrkans tält under förra årets
UNT-cup

16/2 Alexander Erik Ronnie Bäckgren
23/2 Laila Sophie Heiden Engblom
9/3 Selma Christina Adele Westman
23/3 Jonathan Gabriel Rasmusson
23/3 Lilly Siri Edith Kruhsberg
6/4 Albin Eriksson
6/4 Edwin John Viking Ryström
6/4 Bianca Inga Marlene Brolin Forsman
14/4 Alice Kerstin Finbom
20/4 Alicia Haylie Anna Thea Gullberg
4/5 Greta Margit Lindberg
Konfirmerade

Präst och musiker finns tillgängliga. Allt
som behövs för ett barndop är båda målsmännens tillstånd. För vigsel krävs identitetshandlingar och hindersprövning från
Skatteverket. Välkommen på drop-in någon gång under lördag 8/6 kl 16-18 och
söndag 9/6 kl 13-15!
Frågor besvaras av Els-Marie Eriksson på pastorsexpeditionen eller Kristina
Hognesius Lockner, präst.

5/5 Marie Engblom
5/5 Karina Sporrong
5/5 Therése Lagerquist
Avlidna
13/1 Alva Viktoria Eriksson
25/1 Berta Solveig Ann-Marie Andersson
25/1 Konny Ove Fingal Bjurlerstam
10/3 Erik Ole Eriksen
25/3 Sven Gösta Johansson
28/3 Erik Uno Björklund
7/4 Göta Marianne Sparf
Kyrkbänken nr 4 2011

Konfirmation för unga
och äldre
I maj och under midsommarhelgen konfirmeras totalt ca 30 pers varav 3 vuxna
i Ärentuna, Lena och Tensta församlingar.

Bibel, psalmbok och gudstjänstagenda - stommen i gudstjänsten. Men i samtal kring
bibeltexter, psalmer och gudstjänst kan man få vara med och prägla och fördjupa sig i
gudstjänsten innehåll.

Gudstjänstgrupper i Storvreta
NYHET. Hösten 2013 kommer det på
torsdagkvällarna att finnas en ny aktivitet i församlingsgården: Inför söndagen.
Då erbjuds möjligheten att mitt i veckan
fördjupa sig lite inför kommande söndags
gudstjänst i kapellet i Storvreta. Den är
för många en träffpunkt där man får möta
både andra, Gud och sig själv i lovsång
och bön, ordet och nattvarden.
Ofta kan det kännas som om det är prästen som ”gör” en gudstjänst för ”besökarna”. Men sanningen är att det är ”vår”
gudstjänst.

För att tydliggöra detta startar nu ”Inför söndagen” dit alla är välkomna. Förhoppningen är att några verkligen vill
vara delaktiga och redan på förhand kan
boka upp sig för 3-4 gånger under terminen. På så sätt skapas ”gudstjänstgrupper” med några fasta och några tillfälliga
deltagare.
Vi hoppas på fyra grupper, där en
grupp (grupp 4) fokuserar på de gudstjänster med stora och små (”familjegudstjänster”) som firas i kapellet. De andra tre
grupperna (grupp 1-3) kommer framför
allt tjänstgöra vid högmässor (”huvudgudstjänst med nattvard”).
Gudstjänstdatum för respektive grupp
Grupp 1: 8/9, 13/10, 2/11, 22/12
Grupp 2: 15/9, 20/10, 17/11
Grupp 3: 22/9, 27/10, 24/11
Grupp 4: 29/9, 10/11, 8/12

Musik i midsommarnatten
21/6 kl 23
”I did it my way.”
Ett program om spelmannen
Wilhelm Gelotte.

Medverkande: Cajsa Ekstav och
Ditte Andersson, nyckelharpa,
fiol och sång. Anders Bromander,
piano, orgel och dragspel.
Ärentuna kyrka.
Kyrkbänken nr 3 2013

Gudstjänstgruppen
– ansvarar för ca en gudstjänst i
månaden.
– träffas torsdagen innan tjänstgöringssöndagen kl 18.30-19.30 med tjänstgörande präst.
– får möjlighet att be för och utforma
kommande söndags gudstjänst.
– bygger relationer och gemenskap.
– gör gudstjänsten mer levande och
dynamisk.
Om du kan tänka dig att vara med i en
gudstjänstgrupp, kontakta Kristina Hognesius Lockner. Om du har lust att pröva
på ”Inför söndagen”, känn dig välkommen! Vi startar i september.
I samband med gudstjänsten i kapellet
16 juni kl 11 pratar vi mer om detta.

Det är stort att ge sig själv tid under
en relativt kort period i livet att fundera
över livets stora och små frågor, att lära sig
mer om sig själv – vad man själv tycker
och tänker, hur andra kan resonera och
tro, och fundera på frågan om Gud, livet
efter döden, och vårt ansvar och värde
som Guds avbilder och medskapare. Till
hösten startar nya grupper. En särskild inbjudan kommer gå ut till alla födda 1999
men du som är äldre än så är också varmt
välkommen.
För dig som är vuxen finns en särskild
konfirmationsgrupp dit man är välkommen både om man inte är döpt eller konfirmerad eller kanske redan är både det
ena och det andra men känner att det nu
är dags att faktiskt fundera över vad det
innebär. Detta kallas En vuxen väg till tro
– katekumenatet.
Frågor och intresseanmälningar gällande konfirmation för både unga och äldre
tas tacksamt emot av Kristina Hognesius
Lockner, samordnare för konfirmandverksamheten.

Boktips
Owe Wikström: Att älska livet mer än
dess mening. Betraktelser och övningar.
Natur och Kultur.
Under sju veckor får man följa med Owe
Wikström, professor i religionspsykologi
vid Uppsala Universitet, med korta tankar för dagen. Det är en personlig bok
med djupare reflektioner om hur man
övar sig i det andliga livet och hur man
kan uppleva tro.
Varje veckodag har ett tema; ansiktets
dag, naturens dag, glädjens dag, eldens
dag, det heliga rummets dag, smärtans
dag och vilans dag – och varje vecka har
olika övergripande inriktning.
Owe Wikström själv skriver att syftet
med boken är att skriva en mer praktisk
reflektionsbok. ”Själasörjare har ofta varit rätt burdusa, föga insmickrande. De
har förstått att vi gärna döljer oss bakom fasader”, skriver Owe Wikström – och
tar oss bortom fasaderna mot trons och
tillvarons inre kärna. Varje dag avslutas
med några frågor till läsaren att fundera
vidare på. Det är små berättelser med
stort innehåll.
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Tensta Församling

Du behövs!
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.
Ledare för söndagsskolan. Leda och
undervisa barn under församlingens
kyrksöndagar.
Kaffevärd. Hjälpa till att ställa i ordning söndagens kyrkkaffen.
Ministrant. Att bära ljus och/eller kors
vid högtidliga gudstjänster.
Förbedjare. Att leda församlingens
bön i gudstjänsten.
Hjälpledare i de olika barngrupperna
och på Öppet hus. Vi har grupper från
0-15 år!
Hjälpa till att hålla kyrkan öppen.
Affischera.
Skjutsa till gudstjänster och andra aktiviteter.
Vara med i en hembesökgrupp.
Bakning till kyrkkaffen.
Instrumentalist och sångare. Du kanske spelar ett instrument, eller vill
sjunga i kör eller vara försångare.
Är du intresserad kontakta församlingspräst Johan Lautmann 0702830933 eller
mail johan.lautmann@svenskakyrkan.se.

Här hjälps vi åt
Årets städdag i trädgården vid Kyrkans hus blev en succé. Tack små och stora som var
med och krattade grus, gräs och skottade undan sista snön, rensade fint i rabatterna
och klippte träd.Vi gläds åt vår fina trädgård och hoppas att ni kommer och njuter av
resultatet av ert arbete under...
... SOMMARCAFÉET i Kyrkans hus vecka 24, 25, 26, må - fre kl 9 -13. Utelek (om
vädret tillåter annars inne) och fika finns att köpa.

Jag tar inte med kameran
när jag slänger soporna.
Men annars är kameran en trogen följeslagare. På jobbet, på väg till dagis, i mataffärer och på stadens gator. Jag jobbar
nästan uteslutande på traditionellt vis,
framkallar den svartvita filmen hemma i
köket och gör papperskopior i fotoklubbens mörkrum.

I sommar ställer jag ut bilder i Församlingsgården, Storvreta. Det är vardagsskildringar från hem och arbete, så
flera av våra verksamheter är representerade. Vernissage 6 juni kl 14. Bilderna
hänger sedan uppe under hela sommarcaféperioden.
Pontus Adefjord, Tensta församling
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Foto: Pontus Adefjord

Välbesökt och uppskattat loppis

Kyrksöndagar i sommar

Som ett inslag i årets fasteinsamling arrangerades den 23 mars en loppis i Kyrkans hus
i Skyttorp. Här förvandlades använda men fortfarande användbara leksaker och böcker
mm till pengar, som kommer att möjliggöra insatser för dem som ingenting har.

Kyrksöndag = Gudstjänst, föredrag, kyrkkaffe
i Tensta kyrka.

TACK till alla, ni vet vilka ni är, som var med och hjälpte till i samband med loppisen
och musikcaféet. Ni är bäst!!

16 juni kl 9.30

Välkommen att fira
Tenstadagen!
Hembygdsföreningen i Tensta bjuder in
till Tenstadagen, som i år infaller i lördag
10 augusti.

Salsta slott 1 – 2 juni
kl 12–16.
Fri entré.
Döpta
20/4

Julia Ida Marianne Nordenström

20/4

Olivia Anne-Charlotte Carola Åhs.

Dagen inleds med gudstjänst i kyrkan
kl 15 där Tensta spelmanslag och Mia
Karlsson, sångerska och sångpedagog
hemmahörande i London, medverkar
med musik och sång. Mia Karlsson sjunger också senare under dagen.
Tenstadagen innebär servering av kaffe,
dricka och hamburgare, hantverk, folkdansare, gamla bilar, Björklinge släktforskarförening, tipspromenad m.m.
En hembygdsdag öppen inte bara för
dem som hör hemma i Tensta utan för
alla som som vill uppleva en innehållsrik
sommarlördag.

Det blir botanik, kulturhistoria och
vad blommorna kan påminna oss om i
kristen tro. Vid dåligt väder visas bilder i
sockenstugan.
21 juli kl 9.30

Den 15 juni infaller året Skyttorpsdag.
Den är fylld av olika aktiviter i samhället.
I Kyrkans hus är det kafé under dagen
10.00-16.00.
Kl 14.00 blir det traditionsenlig psalmtopp. Kom och ge ditt förslag på psalmer
och gör din röst hörd i omröstningen.
Kyrkbänken nr 3 2013

Gudstjänst i kyrkan. Därefter en liten exkursion runt kyrkan där fil dr Mariettae
Manktelow, botaniker och Linnéforskare,
berättar om Marias ängsblommor.

Foto: Helena Facchini

Gerda Heidel
med elever
ställer ut ikoner

Vad berättar blommorna?

”Visa mig vägen …” Tensta kyrkas
Birgittadag
Den heliga Birgittas kända bön berättar
mycket om Birgittas syn på livet.
Vid det enkla kyrkkaffet efter högmässan leder oss Rolf Larsson i ett samtal om
bönen och vi sjunger en psalm av Rolf
som bygger på bönen.
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Lena församling

Sommarens
gudstjänster
Gudstjänsttid är under sommaren i allmänhet kl 18 i kyrkan. Tre musiktillfällen
har vi att se fram emot:
Söndagen den 16/6: Musikalen ”Vi hör
ihop” (se mer info i vänsterspalten på sidan)
Söndagen den 21/7: Duo-jazz med Ali
Djeridi, trummor och Andreas Hellkvist,
hammond. ”Ferlin i våra hjärtan”
Söndagen den 18/8: Peter Jahnkes klarinettkvintett spelar klassiskt och folkton.
Sista söndagen i månaden firar vi, om
vädret tillåter, gudstjänst i det fria kl 11.
Gunlög och Simon Rosén spelar barnteater på avslutningen.

Terminsavslutning
Öppet hus har terminsavslutning måndag
den 3/6 klockan 10.00-12.30       
Barnteater, grillning, glass och lek!

Musikal med barnkören
Barnmusikal ”Vi hör ihop” av Niclas
Malmberg, framförs av Änglakören under
ledning av Susanne Näslund och piano
ackompanjemang av Helena Bromander
Andersson i Lena kyrka söndag den 16/6
klockan 18.00

Söndagen den 30/6 utanför Salsta slott.
Arne Wiig leder en slottsvandring efter
kaffet och vi hoppas på speciell musikmedverkan.Vid regn är vi inne i slottet.
Söndagen den 28/7 blir det gemensam
gudstjänst vid Ärentuna kyrkas klockstapel.Vid regn inne i Ärentuna kyrka.
Söndagen den 25/8 håller vi till alldeles utanför kyrkogårdsmuren, i västsluttningen framför Lena kyrka, med vacker
utsikt över Hånstaåkrarna. Vid regn inne
i kyrkan, förstås.

Tack Gunilla
En vanlig syn i Vattholma
har de senaste åren varit
en cyklande präst. Gunilla
Rödström, församlingspräst och komminister i
Vattholma pastorat lever
som hon lär – enkelhet
och närhet. Och ett sätt
att visa det är att så gott
som året runt ta sig fram
i sin församling på cykel.
Gunilla har på många
olika sätt visat varmt engagemang och inlevelse
i ”sina” församlingsbors
vardag, livssituation och
förväntningar. Det har präglat programmen i Öppet hus, gudstjänster och personliga samtal och mycket mer.
Vi tackar Gunilla för det hon delat
med sig av under åren i vår församling
och i Vattholma pastorat och önskar henne Guds välsignelse i de nya uppgifterna.
Lena församlings kyrkoråd
gm Ann-Christin Lindström Larsson,
ordförande

Sommarcafé
Trekantens sommarcafé har öppet
kl 11–14:
måndagen den 10/6 t o m fredagen
den 14/6
samt måndagen den 17/6 t o m ons
dagen den 19/6.

Terminsstart
Öppet hus startar igen v 34 måndag
den 19/8 kl 9-12.
Miniorer och Juniorer startar v 36. Anmälan till Niclas Sand from 21/8
Änglakören startar v 36. Anmälan till Susannne Näslund.
Döpta
12/5 Amanda Isabella Witt
Vigda
23/3 Stefan Strandh och
Cecilia Sandberg
Avlidna
26/2 Bengt Ivan Gotthard Johansson
16/4 Åke Lennart Lagerström
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Midsommarfirande i Vattholma
Under midsommarhelgen är det café i
Trekanten som vanligt: Fredag kl 14-16,
lördag kl 12-17. Där finns kaffe, te och
festis och hembakt kaffebröd till facila
priser.
Wattholma kultur- och hembygdsförening ordnar en konstutställning under
helgen.

Midsommardagens gudstjänst hålls
kl 11 på gården utanför eller inne i församlingshemmet. Kyrkoherde Christina Engqvist leder gudstjänsten, Susanne
Näslund spelar, och Roland Thalén förgyller med fiolen.
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Tack och farväl!
I augusti 2002 ringde Göran Liljestrand,
dåvarande kyrkoherden i dåvarande Tensta
pastorat, och frågade om jag ville komma
och vikariera i Ärentuna församling.
Så jag åkte Vattholmavägen ut från
Uppsala och det var så oerhört vackert.
Och det var så trevligt att träffa det positiva och dynamiska (som Göran beskrev
det) arbetslaget, och jag minns att första
veckan, då allt satte igång, kändes som
ett år. Och sen kändes första året som en
vecka.
Och därefter har varje vecka känts som
en dag och varje år som en vecka – de
sista som en halv. Hösten 2004 fick jag
flytta över mitt huvudansvar till Lena församling, och jag är lika glad idag, som jag
var då, att få vara och arbeta i Lena – med
mycket kontakt med Ärentuna och Tensta. Det har varit roligt nästan hela tiden.
Berikande, lärorikt, stimulerande, berörande, uppbyggligt…
Att vara präst är ett oerhört omväxlande arbete. Man får vara med i det mest
glädjefyllda och det mest sorgtunga, och
det är ett så stort förtroende att få vara det:
Att få ta del av andras liv och hjälpa till
att skapa rum för uttrycken, och att göra
kyrkan till en plats där man stöder varann

i gemenskap och kan uppleva det heliga
och större, kärleken som bär i liv och död.
Jag är så tacksam för allt! För alla goda
möten, för allt förtroende, för alla förunderliga livsberättelser, för all vänlighet, för
allt delande på djupet av livs- och gudserfarenhet, för att jag blivit så väl mottagen
och fått höra till. Och jag är så tacksam att
jag kunnat få bo i nästan fem år i det fina
huset i Backa!
Ibland har mina ord kunnat betyda
gott, det är jag också oändligt tacksam för.
Ibland har orden fallit fel och sårat, ibland
har jag missat att göra vad jag lovat eller
borde, och jag önskar att sådant läker!
Det har hänt mycket under de här snart
elva åren för oss alla. För mig är det en rätt
stor skillnad idag på hur mycket jag kan
acceptera mina begränsningar, och det är
skönt. Det känns så bra att närma sig de
60!
I mitten av augusti flyttar jag iväg till
Gran Canaria för tre års tjänstgöring i
Svenska kyrkan i San Augustin. Jag hoppas verkligen få träffa många semestrande
från Tensta, Lena och Ärentuna där under
den tiden!
Jag önskar av hela mitt hjärta allt gott
och den där hjärtebevarande friden, som

övergår förståndet, till er alla och till var
och en.
Varmaste hälsningar
Gunilla Rödström

Bokrecension
Olle Carlsson: ”12 steg för hopplösa –
Livsförändring på djupet”. Bonniers.
Bokens titel andas negativism och
dålig självkänsla, men innehållet är
något som kan få oss alla att känna
att det faktiskt går att komma framåt i
livet. Författaren är känd för sitt okomplicerade sätt att närma sig problem.
Ofta utgår han från de tolv stegen som
många känner till, så även i denna bok.
Grunden i boken är att förändring är
svårt – ofta mycket svårare än vi tror.
Om vi försöker förändra och upptäcker
att vi inte klarar det själv, då har vi redan tagit det första steget framåt. Vi
upptäcker att vi inte klarar oss själva.
De tolv stegen utformades från början för att bryta missbruksproblematik
av olika slag. Carlsson menar att de
även kan vara verktyg för livsproblematik. Han anpassar dem på ett enkelt och personligt sätt och gör dem
tillgängliga för ”normalstörda”, dvs de
flesta av oss. Boken vill vara en inspira-
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tionskälla för andlighet och personlig
utveckling. Den vänder sig även alla
som inte bekänner sig till en tro, men
som ändå längtar efter ett nytt livsinnehåll.
De tolv kapitlen för stegvis läsaren
framåt. Kapitlen är tex; 1 Maktlöshet –
jag inser att jag har ett problem som
jag inte kan lösa, 2 Tillit – jag öppnar
mig för att det finns en lösning utanför mig själv, 3 Överlämnande – jag tar
emot all den hjälp jag kan få osv. Sista
kapitlet, 12 Givande, handlar om att
jag tackar för all hjälp jag fått och delar med mig av det till andra. Boken är
lättläst och med många citat av kända
och okända för det hela processen
framåt. Ofta får jag en aha-känsla när
jag läser; ”ja, så där är det ju!” Hela boken innehåller ord som man skulle vilja
skriva ner och ha tillgängliga när man
stöter på olika problem eller stopp på
livsvägen.

skilt eller i grupp. I slutet av kapitlet
finns övningar att göra, de är mycket
personliga och självutgivande, och kan
därför vara utvecklande för varje läsare. Denna bok rekommenderas varmt
för den som är villig enligt steg 1: Att
ta emot hjälp i sin personliga livssituation.
Jan E Engqvist
Vattholma

Boken kan användas för att läsas en-
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Vad kan paret fira när de
varit gifta i tolv år?

TILLSÄTTS
SANNOLIKT
FRÅN
ELLER TILLI MÜSLI
LJUBLJANA
RÄCKLIGT
OCH BRÖD

SVAVEL

GÅ UT
MED

FINNS I SKIDOR
OCH BALJOR

GRABB

TRÄD
OCH
SKRIN

FRÅN
BÖRJAN

SVÄVANDE

BEGRÄNSA

KAN MAN
PIMPLA PÅ

VALUTA

BLIR VÄRNPLIKTIGA

SJÄLVISK

LJUD OCH
VIKTENHET

BLADVASSSTRÅ

KVÄVE

TUMLARE &
VOTERING

SAMLING
AV POST

FYRA MED
ROMERSKA
SIFFROR

FINNS I
KYRKOR

SKA BLI
BRUD

ERFARA

MISSTÄNKA

MATERIAL

FRÅNSETT
OGRÄS

BÖNA
DEFINITIV

BILDAS VID
SKIDBACKE

SERENGETI
SNABB
SKRITT

JÄTTEARG

MINST
SUDDIG

BICEPS
BROKIG
BLANDNING

SENT

BOK I
BIBELN

ROVDJUR

SKAM

KRAFTIG
ÖVERVIKT

REST

FYLLER
MAN

SÄNGKAMMARE

SÄNKA

BÄR PRÄST

LÅTA GÅ
ANDRUM

SYNDA

KORSA

KAINS FAR

OFÖRSKÄMD
MAN

KÄRVAR &
BESTRIDER

TÄTTING

VAJA OCH
SKÄR

DRYCK

KAN FÖRÄLDER BLI

SNO MEN
INTE
SNURRA

GRYT

RYKT
IHOP

SHOW

FÖRMODA

VÄSEN

Korsordskonstruktion: Lars-Göran Ståhl

Sommarkorsord
Tre bokpriser utlottas bland dem som skickar in rätt lösning.
Skicka lösningen till Pastorsexpeditionen, Ärentunavägen 3,
743 30 Storvreta, senast 22 juli.
Namn………………………………………………………………

AVSETT
ELLER
ANSETT

Bild: Prolineserver

Vinnare av påskkorsordet
Grattis till vinsten säger vi till:
Sören Winge, Storvreta
Roine Rynde, Skyttorp
och S-E Olsson, Skyttorp
Bokpriser kommer på posten.

Adress……………………………………………………………… .
……………………………………………………………………
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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		

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

Tensta

Gabriella Bergkvist			
tel: 070-379 19 29
Pontus Adefjord				tel: 076-823 77 55
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
tel: 35 20 61
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			
tel: 37 90 45

Lena

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Niclas Sand				
Susanne Näslund				

tel: 35 07 09, fax 31 20 06
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 4 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta

Lördag 1 juni
10.00 Pilgrimsandakt.
Storvreta

Onsdag 7 augusti
18.30 Veckomässa. Storvreta

Söndag 2 juni
1:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst med
barnmusikal. Försommarfest.
Storvreta

Söndag 11 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Ekumenisk gränsgudstjänst på Kung Skutes hög
tillsammans med Bälinge församling och Lyckebokyrkan

Onsdag 6 juni
Nationaldagen
14.00–17.00 Sommarcafé
med andakt. Storvreta

Söndag 18 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta

Söndag 9 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst.
Storvreta IP
Onsdag 12 juni
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 16 juni
3:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Fredag 21 juni
Midsommarafton
10.00–14.00 Midsommarfirande. Stången reses 12.00.
Storvreta
23.00 Musik i midsommarnatten. Ditte Andersson, Kajsa
Ekstav, Anders Bromander.
Ärentuna
Söndag 23 juni
Johannes döparens dag
18.00 Mässa. Orgelmusik med
Zacharias Ehnvall. Storvreta
Onsdag 26 juni
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 30 juni
Apostladagen
11.00 Friluftsgudstjänst. Salsta
Söndag 7 juli
6:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 14 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 28 juli
9:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst vid klockstapeln. Ärentuna

Onsdag 21 augusti
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 25 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Vesper med orgelmusik.
Vokalensemble. Ärentuna

Lena
församling

Friluftsgudstjänst på kung Skutes hög den 11 augusti tillsammans med Bälinge församling och Lyckebokyrkan.

Söndag 21 juli
8:e sönd eft trefaldighet
18.00 Musikgudstjänst.
Ferlinprogram med Ali Djeridi och Andreas Hellqvist
Söndag 4 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Högmässa
Söndag 11 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Gudstjänst
Söndag 18 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Musikgudstjänst med
klarinettkvintett

Lördag 1 juni
12.00 Pilgrimsmässa

Söndag 25 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst

Söndag 2 juni
1:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Söndagsmässa

Tensta
församling

Söndag 16 juni
3:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Barnmusikal. Församlingens barnkörer. Avtackning
av Gunilla Rödström

Lördag 1 juni
15.00 Pilgrimsandakt

Fredag 21 juni
Midsommarafton
12.00–15.00 Midsommarfirande vid Trekanten
Lördag 22 juni
Midsommardagen
11.00 Gudstjänst. Roland
Thalén, fiol. Trekanten
Söndag 30 juni
Apostladagen
11.00 Friluftsgudstjänst. Salsta
Söndag 7 juli
6:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Högmässa
Söndag 14 juli
Kristi förklarings dag
18.00 Gudstjänst

Söndag 30 juni
Apostladagen
18.00 Orgelkonsert
Söndag 7 juli
6:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Söndag 14 juli
Kristi förklarings dag
9.30 Högmässa
Söndag 21 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
med Birgittatema
Söndag 28 juli
9:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa
Lördag 3 augusti
18.00 Helgsmålskonsert.
Zacharias Ehnvall, orgel och
Helena Ek, sång
Söndag 4 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Söndag 2 juni
1:a sönd eft Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus

lördag 10 augusti
Tenstadagen
15.00 Friluftsgudstjänst. Mia
Karlsson, sång

Söndag 9 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Konsert med Camerata
Englund

Söndag 11 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Gudstjänst. Surströmming. Kyrkans hus

Lördag 15 juni
Skyttorpsdagen med Psalmtoppen

Söndag 18 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Söndag 16 juni
3:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst med kyrksöndag om Marias ängsblommor

Söndag 25 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa

Söndag 23 juni
Johannes döparens dag
11.00 Högmässa med konfirmation
Se också predikoturerna i UNT och på

www.svenskakyrkan.se/vattholma

