Livets alla under

V

år är uppståndelsens tid! Vi får
njuta av naturen som vaknar
till liv, fågelsång och ljuset som
återvänder. Det är alltid lika efterlängtat!
Även påsken är uppståndelsens tid! De
starka texterna möter oss med budskapet
att Jesus övervunnit döden och livet uppstår på nytt.
En symbol för uppståndelsen och livet
är ägget. Efter en fyrtio dagars fastetid fick
man i festens tecken äta ägg! Ägget – är
livet som tränger genom det hårda skalet.
Ägget har länge varit en kristen uppståndelsesymbol och vi kan finna den så långt
tillbaka här i Sverige som till vikingatiden. I brandgravar från vikingatid, har
man funnit ägg nedlagda i en grav från
900-talet.
Parallellt med vikingarnas asatro fanns
kristna symboler. På Gotland och i Sigtuna
har man funnit målade keramikägg i gravar
från denna tid. Sannolikt har de kommit
från östeuropa. Ägget, vanligen strutsägget,
förekommer ofta i den ortodoxa kyrkan.Vi
kan se det hänga över altaret, som en påminnelse om uppståndelsen och livet som

pågår, och som vi ska värna om.
Kyrkan talar ofta om livet och skapelsen – hur mycket av vårt beskydd som
den behöver. I media kommer allt oftare
rapporter om hur uppvärmningen ökar,
hur regnskogen avverkas och naturkatastroferna som avbyter varandra. Som
människor kan vi känna oss hjälplösa inför oroande klimatrapporter, och tänka att
det inte går att förändra – eller åtminstone
är det omöjligt för oss att förändra det.
Men med små medel kan vi alla bidra på
något vis!
Ärentuna församling blev Fairtradediplomerad för ett par år sedan. Det betyder att vi försöker att ha så fairtrademärkt bland våra förbrukningsartiklar och
livsmedel som möjligt. Då bidrar vi både
till en bättre och mer rättvis arbetsmiljö,
lönesättning samt en ren och giftfri miljö! För någon månad sedan var det Lena
församlings tur att Fairtrade-diplomeras!
Grattis Lena församling till ett stort steg i
rätt riktning för Skapelsen!
Genom att bruka naturen med ödmjukhet och omsorg, medvetna om att

Gustaf Hellsing /IKON

kommande generationer också ska försörja sig med hjälp av denna mark, kanske
vi kan stå emot kortsiktiga vinstintressen.
Det är lätt att glömma att det bästa
att äta finns i vår omedelbara närhet!
När våren kommer, växer både nässlor
och kirskål med fart! Dessa är både rika
på järn och vitaminer, gratis, ekologiska,
närproducerade och framför allt goda i
soppor och gratänger! Med sommaren
finns mycket i vår natur att plocka och
äta. Kanske kan vi uppmuntra varandra
att ta vara på dessa goda delikatesser. Livet
kommer åter – liksom ljuset!
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder. (Sv Ps 198:2)
Christina Engqvist
kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Från Fairtradedagen i Lena kyrka. Foto: Anki Lindström Larsson.
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Stilla veckans och
påskens dagar
Palmsöndagen
inleder stilla veckan. Palmsöndagen var
den dag då Jesus red in i Jerusalem och
folket hyllade honom genom att lägga
sina mantlar och palmblad på vägen där
han red. Judarna väntade att deras konung
skulle komma, han om skulle befria dem
från förtryck. Många såg i Jesus den befriare de väntat på. Därför möttes han av
hosianna-rop och glädje i Jerusalem. Intåget förde Jesus närmare korset, och var
början på en vecka med förräderi, död
och uppståndelse.

Blåmåndag

kallas främst den måndag som följde fastlagssöndagen. Somliga kallar även måndagen i stilla veckan blåmåndag. Varför dagen har ett så besynnerligt namn finns det
inga säkra uppgifter om, men man tror
att det var pga att man klädde kyrkorna i
blått (som är fastetidens färg). Dagen efter
fastlagssöndagen har även kallats för korvmåndagen, fläskmåndagen eller bullmåndagen och vi kan ana att folk passade på
att äta upp sig inför fastetiden!

Vittisdag

var den sista dagen man fick äta ljust mjöl
under passionstiden, den senare delen av
fastetiden.

Dymmelonsdag

är en påminnelse om Judas som förrådde
Jesus genom en kyss. Förr var det vanligt
att man bytte kläppen i kyrkklockan mot
en gjord av trä. Idag förekommer det att
man virar in kläppen i något mjukt material, som gör att klockan inte ringer lika
klart och starkt som vanligt.

Skärtorsdag

är både en glädjedag och en allvarsam dag.
Ordet skär kommer från fornnordiskan
och betyder ren, vacker eller klar.Vi finner
ordet skär även i skärseld, och anar att det
har med rening att göra. Jesus bjöd sina lärjungar till en måltid och inledde den med
att tvätta deras fötter. Gemenskapen kring
bordet, brödet och vinet, kom att bli den
första nattvarden – men även deras sista
måltid tillsammans. Jesus anade det, och när
han gav dem brödet och vinet uppmanade
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Från södra väggen i Lena kyrka. Foto: Anki Lindström Larsson

han dem att varje gång de firade nattvard
tillsammans, minnas honom. Brödet och
vinet blev en symbol för hans kropp och
blod som snart skulle offras. Om detta visste lärjungarna ännu inget, och det han sa
berörde dem så djupt att de aldrig glömde
det. Än idag firar vi nattvard tillsammans
och minns den sista måltiden.

Långfredag

är kyrkans stora sorgedag. Jesus hade arresterats på natten, ställts inför rätta och
dömts till döden för att han hade utgivit
sig för att vara Guds son och av judarna
kallades judarnas konung. Han fördes till
Golgata där han korsfästes tillsammans
med två rövare. När han dog doldes solen av ett mörker som föll över jorden
och förhänget i templet gick itu. På kvällen tog Josef av Arimataia hand om Jesu
kropp, eftersom den inte fick hänga kvar
över påsken, lindade in den i linnelindor
och la den i en klippgrav. Good Friday
och Vendredi saint (den heliga fredagen)
är några av många namn på denna dag,
som kanske ger en annan bild av dagen.
Långfredagen handlar om Guds kärleks
dubbla styrka; att kärleken är så stark att
den gick i döden och besegrade döden
för vår skull.

Påskdagen

är ursprungligen en judisk festdag som
man firade som påminnelse om judarnas
uttåg ur Egypten. Ordet påsk kommer av
det hebreiska ordet pasach, som betyder gå
förbi. I 2:a Mosebok kan vi läsa att Mose
uppmanade folket att slakta ett lamm och
stryka lite av lammets blod på husets dörrpost. Då skulle Gud gå förbi dessa hus, och
familjerna skulle räddas. I kristen tradition
firar vi att Jesus uppstod på den tredje dagen. Redan på natten börjar firandet! Vi står
vända mot öster, soluppgången, och väntar
in ljusets återkomst – uppståndelsen. Ljus
tänds i kyrkan och lovsången tar fart! Påskdagen är ett bevis för att döden inte är slutet
och att kärleken kan övervinna allt. Fram till
13 augusti 1823 var det förbjudet att spela
musik i kyrkorna mellan fastlagssöndagen
och påskdagen.

Annandag påsk

är en dag full av glädje och lovsång! I Bibeln
berättas att människor började förstå vad
som faktiskt har hänt – då de mötte Jesus.
Först kände de inte igen honom, men när
han tog brödet, bröt det och gav åt dem,
öppnades deras ögon. Vi får vara hans vittnen och genom sång, ord och handlingar
berätta om Jesu liv.
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Besök på Historiska museet
Vi har tre medeltida kyrkor i våra tre församlingar. Kyrkorna har en lång historia –
kanske äldre än själva kyrkobyggnaderna
vi ser idag. Ibland tänker vi att kyrkan
ser likadan ut genom all tid. Men många
förändringar har ägt rum! Kyrkorna har
ibland mottagit donationer av föremål,
byggts om eller fått förändrad inredning.
Några av de föremål som stått i Tensta
och Ärentuna kyrka finns idag på Historiska museet. En dag under sportlovet
åkte Johan Lautmann, Cecilia Johansson
och Christina Engqvist för att titta på föremålen.
I den permanenta utställningen kan
man se ett praktfullt tak som man tror ursprungligen suttit i Ärentuna kyrka. Det är
från 12-1300-talet och har sannolikt suttit
i en äldre kyrka än den kyrka som står där
idag, som återinvigdes 1435. Taket är bemålat med bladslingor av romansk karaktär
i treklöverbladform. Det har varit ett innertak i kyrkans kor eller långskepp. Taket
hittades vid en renovering och såldes till
historiska museet 1932 för 10 000 kr.

Från Ärentuna kommer även ett triumfkrucifix från tidigt 1400-tal. Det är
troligt att detta är från tiden vid kyrkans
invigning och har hängt i taket mellan
långskepp och kor. Likaså finns en Kristusstaty från ett medeltida Mariaskåp, vilket idag är försvunnet. Jesus sitter med
krona på huvudet och håller ett riksäpple
i handen. Även detta skåp tros vara från
tiden vid kyrkans invigning.

Ett tak från
12-1300-talet
som man tror
ursprungligen suttit
i Ärentuna kyrka.

Från Tensta kyrka finns en rad föremål från 1772 deponerade, liksom några
medeltida textilier. I den fasta utställningen kan man se kyrkans tidigare altare
i senbarock med dödskalle och orm som
slingrar sig upp mot ett kors som stått på
altarbordet. På var sida om altarbordet har
det stått en stor ängel, som också finns i
den fasta utställningen. I samband med
den senaste större renoveringen tog man
bort 1700-talsföremålen, för att återskapa
en mer medeltida karaktär i kyrkan.
Text: Christina Engqvist
Foto: Cecilia Johansson

En av de änglar som stått vid altaret i Tensta kyrka.

Ett triumfkrucifix från tidigt 1400-tal som hängt i Ärentuna kyrka.

4

Tensta kyrkas tidigare altare.
Kyrkbänken nr 2 2014

Följ med och fira stiftsgården!
Undersvik fyller 70 år!

Den 6 juni firas Stiftsgårdens 70-årsjubileum och alla är välkomna att komma
och delta i firandet. Dagen kommer att
fyllas av händelser och aktiviteter.
Vattholma pastorat ordnar en gemensam resa till firandet. Buss går från Storvreta 7.15 och tar upp passagerare i Vattholma och Skyttorp.
Dagen på stiftsgården inleds med Jubileumsgudstjänst med biskop Ragnar. Efter
det följer mat och många olika aktiviteter.
Bussen går tillbaka kl 17.30 och är
hemma ca 20.30. Det innebär att deltagarna i bussresan inte kan vara med i den
sista programpunkten. Men möjlighet att
se Frälsarkransparken kommer att erbjudas under dagen. Rolf Larsson blir reseledare och Siv Rang och Ingrid Ivarsson
värdinnor.
Kostnad 275 kr, barn 100 kr, unga (1825 år) 150 kr. Resan blir av om minst 25
personer anmäler sig.
Anmälan till Siv Rang eller Församlingsexpeditionen (se sid 15). Sista anmälningsdag 22 maj.
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Program
11:00 Jubileumsgudstjänst med biskop
Ragnar Persenius.
Efter jubileumsgudstjänsten 		
serveras en enklare måltid. Alla är
sedan välkomna att pröva på 		
något av allt det som stiftsgården
kan erbjuda.
Välj det som intresserar bland 		
kyrkbåtsrodd, labyrintvandring,
gjutning av tennkors, minipil-		
grimsvandring, sångworkshop, 		
skapande av skräpkonst, fotout-		
ställning och mycket annat. 		
Givetvis kommer det att finnas
korv, kaffe, kolbullar, glass och		
annat till försäljning.
15:00 Nutid, dåtid, framtid – minnes-		
bilder och drömmar av konfir-		
mander, föreståndare och andra 		
stiftsgårdsvänner. Samma valmöjligheter som tidigare av aktiviteter.
17.30 Bussen tillbaka till Skyttorp,
Vattholma och Storvreta avgår.
18.00 De som reser på egen hand kan
delta i invigningen av Frälsar		
kransparken och mässa runt 		
frälsarkransens pärlor.
För den som vill stanna ännu längre
erbjuds lägerbål med korvgrillning
och aftonbön på stranden.

Foto: Uppsala stift

Stiftsgården i Undersvik har en historia
som sträcker sig snart 70 år tillbaka i tiden
och än i dag är den en viktig plats för Uppsala stift och dess människor. Vackert belägen, i hjärtat av Hälsingland och vid Ljusnans strand, är det en bra miljö för kurser,
konferenser, läger och enskilda gäster.

Jubileumshelg för
sångglada
Deltagarna i stiftsgårdens jubileum inbjuds
att stanna på Körhelg med Anders Nyberg!
Den 7 juni erbjuds körhelgen ”Så som i
himmelen - live!” på stiftsgården. Körhelgen ingår inte i pastoratsresan och anmälan sker direkt till stiftsgården.
Givetvis är det möjligt att vara med om jubileumsfirandet och sedan stanna på gården över natten i vandrarhemsboende.
Körhelgen börjar kl. 10:00 på lördagen och
avslutas 16:00 på söndagen.
Kostnaden för körhelgen är 1 400 kr inklusive enkelrum och helpension.
Anmälan till körhelgen:
Stiftsgården
Undersvik 8992
820 11 VALLSTA
stiftsgarden.undersvik@svenskakyrkan.se
Telefon: 0278-63 65 60
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Ärentuna församling

Sommarteater i Församlingsgården under förra årets sommarcafé. Foto: Kristina Hognesius Lockner.

Välkommen till Sommarcafé vid församlingsgården

S

om tidigare år håller församlingens
Sommarcafé öppet vid Församlingsgården i Storvreta under den
första sköna sommarmånaden. Här kan
man dricka kaffe och saft med gott kaffebröd för en billig penning. Det finns
kulglass i många smaker för den som är
sugen på det.
Varje dag kl 10 bjuds det på sång och
teater med unga medverkande. Det finns

bollhav och fiskdamm och en dag kommer 4H-gårdens djur på besök tillsammans med sina skötare.
Caféet är öppet kl 9.30–13.30 den 9–13,
16–19 och 23–24 juni. Dessutom även
söndagarna 8,15 och 22 juni kl 12–15.
Välkomna stora och små till härlig gemenskap i försommartid. Regnar det - då
är det bara att ta kaffekoppen med sig in
i Församlingsgården.

Terminsavslutning med
frukost och mässa.
Den 25 maj firas terminsavslutningen i
barngrupperna med en festlig mässa kl 11
i Församlingsgårdens kapell. Det kommer
finnas möjlighet att äta frukost från kl 9.30.
Frukosten står framdukad fram till mässan
kl 11. Frukosten serveras på barnsidan.

Öppet hus
Kvartersgården Lyckträffen Himmelsvägen 70 är en mötesplats för alla åldrar med
fika, samtal och gemenskap. Läxläsning
hjälper vi gärna till med. Vi håller stängt
den 30 april. Sista onsdag för terminen är
den 21 maj. Vi finns här för er!

Full fart i barnkörerna
Barnkörerna ”Sångsvamparna” och
”Sångstjärnorna” i Storvreta sjunger vidare. De har blivit jätteduktiga. De sjunger
i familjegudstjänsten ca en gång/månad.
Kom gärna och lyssna!
Brukssextetten när den medverkade i gudstjänsten vid Kung Skutes hög förra året.

Nationaldagen i Storvreta
Kl 12-15 har sommarcaféet öppet i församlingsgården med fika, glass och nationaldagstårta. Ca kl 13 blir det program
med tal av Thomas Norrby, bön och sång. I
anslutning till programmet spelar även i år
Brukssextetten.
Missa heller inte gudstjänsten på Kristi
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himmelfärdsdag 29 maj kl 11 på Kung
Skutes hög då Brukssextetten medverkar
bland vitsipporna.)

Efterlysning
Vi behöver fler personer som jobbar med
midsommarfirandet vid Församlingsgården i Storvreta.Vill du hjälpa till - hör av
dig till Siv Rang.

Ni som har sångsugna barn är välkomna att anmäla dem vid höstterminens
start. Frågor om barnkör besvaras av Margareta Ranudd.
Mer info och exakta tider när det gäller aktiviteterna ovan – se pastoratets hemsida:
svenskakyrkan.se/vattholma
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Onsdagskvällar i församlingsgården
Andrum och fördjupning mitt i vardagen, mitt i veckan. Onsdagar 18.30, pågår
t o m maj.
Udda veckor är det taizébön med enkla
sånger, tystnad och ljuständning.
Jämna veckor firar vi veckomässa som är
en enkel nattvardsgudstjänst.
Under fastan har man kunnat fortsätta efter kapellet i ett tros- och livsnära
samtal utifrån Frälsarkransen. Efter påskhelgen rundar vi av samtalet med Uppståndelsepärlan 23 april och Gudspärlan 7
maj. Även om du inte varit med under
fastan är du välkommen. Ingen anmälan
eller förkunskap behövs. Ansvariga präster: Elsa Westberg och Kristina Hognesius
Lockner

Inför söndagen
Ta chansen att påverka söndagens gudstjänst i kapellet i Storvreta. Varje tisdag
18.30-19.30 t o m maj är det gudstjänstgrupp i församlingsgården. Då pratar vi
bl a psalmer, sånger, söndagens bibeltexter, aktuella förbönsämnen och inte minst
vad vi vill ha till kyrkkaffe. Det finns fyra
grupper som man antingen kan gå in i
närhelst det passar eller som man väljer en
av.Tre av dem riktar sig mot vanliga gudstjänster med nattvard, högmässor, medan
den fjärde tar hand om familjegudstjänsterna.
Söndagarna som är kvar denna termin
är: 13/4 och 11/5 grupp 4, 27/4 grupp
3, 4/5 grupp 1 och 25/5 grupp 2. 18/5
firas ingen gudstjänst i kapellet då vi har
konfirmationshögmässa i Ärentuna kyrka
kl 11. Samordnande präst: Kristina Hognesius Lockner.

Pyttegudstjänst
Liten gudstjänst, som firas i samband med
Öppna förskolan den 11 april kl 10.

Pannkaksgudstjänst
Kl 17 den 10 april: Pannkaka för hela familjen! Kom gärna innan och hjälp till
om du har möjlighet! Säg till i förväg om
du behöver laktos-, gluten- eller äggfritt
alternativ. Det är också helt ok att grädda
hemma och ta med. Det går åt.
Kl 18 Gudstjänst i högt tempo för hela
familjen med improvisationsteater, ljuständning m.m. Ansvarig präst: Kristina
Hognesius Lockner.
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Foto:Magnus Aronson, IKON

Jag – kristen?
Det måste jag fundera på

F

ör ca ett år sedan konfirmerades tre
kvinnor i kapellet i Storvreta som
en del av ett slags kurs som kal�las Katekumenatet eller En vuxen väg till
tro. Sista etappen gick mot en Sändningsgudstjänst i höstas med en resa till Rom
alldeles innan som blev gruppens ”konfirmationsläger”.
I höst startar en ny grupp för dig som
kanske inte blev döpt eller konfirmerad
som ung, för dig som vill veta mer om vad
kristen tro är för något och/eller för dig
som längtar efter en tro. Utgångspunkten
är dina frågor och erfarenheter. Tillsammans med de andra i gruppen utforskar vi
livet och gudstron.Vare sig du känner dig
osäker och tveksam, nyfiken eller redan
har en tro kan du vara med i en katekumenatsgrupp.
Katekumenatet leder till dop, doppåminnelse eller konfirmation men det
innebär inte att du som deltagare förbinder dig att göra något av detta. Meningen
är att du skall få den tid du behöver för att

själv kunna ta ställning.
Katekumenatet pågår under ca ett läsår
med träffar varannan vecka. Dag och tid
bestämmer vi utifrån eventuella önskemål.
Ur utvärderingarna i höstas: Vad har
varit positivt? ”Att alla tänkte olika.” ”Bra
med varannan vecka.” ”Bra ämnen som
vi ju valde själva. Intressant och givande.”
”Jag har fått diskutera min tro med andra
och fått ta del av andra perspektiv, sätt att
se på tro (som ett brett begrepp) till små
detaljer i bibeltexter.”
Vill du veta mer? Hör av dig till
kristina.lockner@svenskakyrkan.se och
anmäl intresse.

Katekumenatsbönen
Gud, du vet varför jag är här.
Jag vill veta mer.
Jag vill växa och låta ditt Ord få tala till mig.
Jag vill lyssna och ta emot av ditt överflödande liv.
Jag vill öva mig i att ge ord åt min tro.
Hjälp oss alla att vara öppna och respektfulla inför
dig och varandra. Amen.

Pastoratsresa

I Heliga Birgittas fotspår
7/5 inbjuds till pastoratsresa till Fresta församling och Väsby konsthall med bl.a textilutställning och föremål från Falu
emaljverkstad. Avslutande kaffe i gamla
apoteket i Upplands Väsby.
Avresa från Skyttorp/Klubbis kl. 8.30
Avresa från Storvreta församlingsgård kl. 9.10
Kostnad 200 kr

Anmälan senast 29/4
Storvreta: tel 018-366210, 070-5851358
Skyttorp: tel 018-352061
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Lena församling
Nomineringsmöte till
församlingsrådet i
Lena församling
Kallelse till församlingstillhöriga i Lena
församling

Lena kyrkas vackra brudkrona från
1700-talet. Den får brudar som gifter sig i Lena kyrka gärna låna.

Bröllopstoner
4 maj kl 18 i Lena kyrka
Går ni i giftastankar – eller bara vill få
en romantisk musikstund?
Välkomna till en konsert med
känd och okänd bröllopsmusik och
ord om kärlek.
Efter konserten visas pastoratets
brudkronor och ni kan få tips och råd
inför vigseln.
Janniz Jönsson, orgel
Christina Engqvist, präst

Tack Sussie
Susanne Näslund lämnar Lena församling efter påsk för att gå in i en ny tjänst
i Gamla Uppsala församling. I Lena har
Sussi gjort ett mycket upskattat arbete i
barnverksamheten och, inte minst, i barnkörerna - Änglakören.
”Tack Sussie och allt gott i din nya tjänst!”

Församlingsrådet i Lena församling består
av 12 personer, 6 ordinarie och 6 ersättare.
Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige men alla som tillhör Lena församling
kan vara med och nominera personer att
ingå i rådet.
Efter vårterminen kommer det att
saknas två ersättare. I samband med gudstjänsten i Lena kyrka på Palmsöndagen
den 13 april kl 11.00 finns det möjlighet att lämna nomineringsförslag i kyrkan
eller vid kyrkkaffet i Sockenstugan. Om
de nominerade inte tillfrågats i förväg bör
detta noteras i anslutning till namnet tillsammans med kontaktuppgifter till den
nominerade.

Sommarcafé på Trekanten
Datum: 9, 12, 16, 19, 23 och 26 juni
Tid: 9-16
Kaffe, te, saft, smörgåsar, kaka, glass finns
att köpa. Vi försöker vara utomhus så
mycket väder och mygg tillåter.
Välkommen du också.

Hantverkscafé
Varje tisdag pågår en trivsam träffpunkt i
Trekanten kl 18-20. Hit är alla välkomna
som vill träffas med eller utan handarbete
av något slag. Samtalet runt bordet är det
viktigaste. Kreativa tankar föds i gemenskapen, som i adventstid t ex, då hantverkarna arrangerade en julmarknad utanför
Tempo.

Hej alla barn i Skyttorp och Vattholma!
Sommarkul – för dig som fått sommarlov!

Lena församling

L

ena församlings kyrkoråd tog i
höstas, på initiativ av församlingens
internationella grupp, beslut om
att ansöka om att församlingen skulle få
bli en Kyrka för Fairtrade. Ansökan ställdes till Sveriges kristna råd tillsammans
med en beskrivning av vad församlingens
gör för att uppfylla de kriterier som finns
och hur arbetet ska gå vidare. Ansökan
beviljades och den 2 mars, på Fastlagssöndagen, firades en festlig familjegudstjänst i
Lena kyrka då församlingen fick ta emot
diplomet.
Diplomet delades ut av representanter
för Tolfta församling, en av de församlingar i regionen som också är diplomerade.
För två år sedan mottog Tolfta diplomet,
den gången utdelat av representanter för
Ärentuna församling, som också är Kyrka
för Fairtrade. Förhoppningsvis kommer

(Fkl–år 5)
Vi träffas må–to (16–19 juni) mellan kl 9–16			
Måndag: Pilgrimsdag med pilgrimspromenad till Lena kyrka
Tisdag: Utflykt till Uppsala domkyrka
Onsdag: Bad och lek och grill i Skyttorp
Torsdag: Utflykt till sommarcafé i Storvreta, lek och teater
(Med reservation för ändringar).
Ledare för sommarkul:
Emmeli Andersson, Maj-Inger Johansson och Gabriella Bergkvist
Kostnad: 50 kr per dag och barn (täcker mellis, lunch och resor). Max 20 barn.
Välkommen med din anmälan du också!
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VI VILL
FÖRÄNDRA
VÄRLDEN
Vi är en
Kyrka för Fairtrade
www.kyrkaforfairtrade.org
Fairtrade är en oberoende produktmärkning
som skapar förutsättningar för odlare och
anställda i utvecklingsländer att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.

Kyrkbänken nr 2 2014

Smaka Fairtrade-choklad

g kyrka för Fairtrade
någon från Lena församling få vara med
och diplomera någon nykomling i Kyrka
för Faitrade-familjen.
I gudstjänsten fick gudstjänstdeltagarna
vandra runt och känna, smaka och lukta
på fairtradeprodukter. Helena Andersson
Bromander, som tagit stort ansvar för att
nå det mål församlingen uppnått denna
dag, berättade initierat om varför fairtradeinriktningen är så betydelsefull i arbetet
för en rättvisare värld. Efter gudstjänsten
blev det semlor, kaffe, te och saft. Allt
framställt av ”rättvisa” produkter.
Nu har församlingen en plan för hur
upphandling av varor som används i verksamheten ska göras. I uppdraget ingår
också att i bygden sprida kunskap och
information om den växande Fairtraderörelsen.

Kyrkbänken nr 2 2014

Kyrka för Fairtrade är en
diplomering för församlingar som engagerar sig
för rättvis handel och etisk
konsumtion. För att bli diplomerad ska en församling
besluta sig för att uppfylla
ett antal kriterier som tagits
fram gemensamt av kyrkor och samfund, Sveriges
kristna råd och Föreningen
för Fairtrade Sverige:
- Använda Fairtrade-märkt
kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
- Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som
konsument
- Skapa opinion för rättvis
handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade
aktiviteter
- Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade
- Informera och rapportera
om sitt arbete

Känna och lukta på Fairtrade-kaffe
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Tensta Församling

Återinvigning av Tensta kyrka
På Heliga Trefaldighets dag 1 juni blir det
högtidlig återinvigning av Tensta kyrka,
som sedan januari varit stängd för rengöring. Under den tiden har gudstjänsterna
firats i Församlingssalen. Invigningen sker
i samband med Festhögmässan kl 11 under ledning av biskop Ragnar Persenius.
Medverkar gör även pastoratets präster,
Tensta-Lena kyrkokör och konservator
Misa Asp, som berättar om arbetet.
Det blir kyrkkaffe i Bygdegården efter mässan med barnaktiviteter utomhus
i äppellunden. I Församlingssalen kan
man också titta på en fotoutställning från
rengöringsarbetet, med bilder av Pontus
Adefjord.

Firandet inleds redan på lördagskvällen
då Tensta&Lena kyrkokör framför en nyskriven kantat, med motiv från några av
de helgonbilder, som finns i
kyrkan. Läs mer på nästa sida.
Välkommen att delta i firandet lördagen den 31 maj
och söndagen den 1 juni.

Så här har det sett ut under
den här terminen inne i kyrkan. Byggnadsställningarna
har rest sig högt upp under
valven.

Påsk för hela familjen

Sommarcafé i Kyrkans hus.

Syföreningens årsmöte

Palmsöndagen firas i församlingssalen
kl 9.30 med familjegudstjänst, våfflor och
påskäggslotteri till förmån för fasteinsamlingen.
Årets viktigaste dag, Påskdagen, firas stort med högmässa i Bygdegården
kl 9.30 med kör, extra musik, påskljus,
söndagskul för barnen, ballonger!
Efter gudstjänsten inbjuds alla till påskfrukost med sill, Jansons frestelse, ägg och
allt annat som hör till. Påskäggsletning för
barnen. Sist men inte minst skjuter vi salut. Kom och var med och fira!

Sommarcaféet vill vara en skön avkopplande mötesplats i Kyrkans hus i Skyttorp under veckorna. Förhoppningsvis är
vädret vackert, gräset grönt och försommarblommor i rabatterna så att kaffet kan
avnjutas i det fria runt trädgårdsborden.
Det finns kaffe, saft, smörgåsar och glass
till försäljning.
Vi kommer ha öppet veckorna 24 och
26 följande tider (Med reservation för
eventuella ändringar):

Tensta kyrkliga syförening har haft årsmöte i februari. Kerstin Johansson blev då
omvald till ordförande.
Årsmötet beslutade att dela ut 5000
kr till Läkarmissionen, Svenska kyrkans
internationella arbete och Uppsala Stadsmission och 1 800 kr till två fadderbarn
i Gambia.

För övriga gudstjänster i påsk: Se
kalendariet på sid 16.
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9–13 juni och 23–27 juni
Mån: 9.30-13.00
Tis: 9.30-16.00
Ons: 9.30-13.00

Tor: 9.30-16.00
Fre: 9.30-13.00

Syföreningen delar också ut julblommor till de i församlingen som fyllt 75 år
och äldre och delar ut barnbiblar till församlingens femåringar.

Sommarkul för alla barn
Se sidan 8.
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Det skall sjungas om
väggarna i Tensta kyrka
Kantat med motiv
från målningarna i
Tensta kyrka
Tensta kyrka
31 maj 2014 kl 18.00
Text: Rolf Larsson
Musik: Janniz Jönsson
Tensta&Lena kyrkokör
Solister och instrumentalister.
Fritt inträde.
Uruppförande

K

yrkväggar är bland det mest
spännande som finns. Åtminstone i Tensta kyrka. Där finns
målningar från 1400-talets slut. Och vilka
målningar sedan: motiv från bibeln, groteska djävulsfigurer och helgon i en hisnande blandning.
Efter rengöringen, som nu sker i Tensta
kyrka, kommer bilderna att lysa mot oss
ännu tydligare än förr. Visst kan man beklaga att de ursprungliga färgerna blir allt
svagare. Tänk bara om man lät återskapa
åtminstone något bildfält till ursprunget
med de intensivt lysande färgerna. Kunskapen och tekniken lär ju finnas. Men
även i dämpat skick är kyrkväggarna i
Tensta oerhört intressanta.
När kyrkan kommer att öppnas, så
skall det firas även med musik och sång.
Kyrkans organist Janniz Jönsson kom med
ett förslag för några månader sedan: Låt
oss fira återöppnandet av kyrkan med en
nyskriven kantat.

Janniz föreslog att det skulle handla om
några av de helgon som skimrar mot oss
på Tensta kyrkas väggar. Det nappade jag
på, särskilt som några av de helgon, som
finns avbildade har betytt mycket för mig
personligen.
Det gäller Franciskus från Assisi, som
jag lärt känna under många år. Och nära
Franciskus stod Klara, den av hans vänner,
som förstod honom bäst och som blev
ledare för Franciskus andra orden, klarissorna.
Den heliga Birgitta har tillägnats en hel
bildsvit i kyrkan och hon är en av vårt
lands mest kända personligheter, kanske
mer erkänd och uppskattad ute i Europa
än i Sverige.
Och så den helige David, som finns avbildad och delvis skymd ovanför predikstolen. Varför just David? Jo, han verkade
i Munktorp, min egen födelsebygd. Det
var han som kristnade mina hedniska förfäder på 1000-talet och blev Västmanlands
skyddshelgon. Hans kyrka finns i Munktorp än i dag.
Visst finns det många helgon på väggarna i Tensta kyrka att välja mellan, men
det blev dessa fyra som jag skildrat i texter,
sånger och psalmer, som får sin musikaliska gestalt av Janniz.
Är det inte lite dammigt med helgon,
även om de är nytvättade? Frågan kan
ställas. Men är det verkligen popsångare
och idrottsstjärnor, som vi behöver som
förebilder? Vad säger det om vår tid?
Kanske är det andra ledstjärnor som
skulle inspirera oss, sådana som hyllar
godheten, förlåtelsen och som hjälper oss
att rikta blickarna mot livets innersida
och mot värden som består. Och en tro
som håller att bygga livet på. Därför vill
texterna låta de gamla helgonen inspirera
oss i vår tid. De är förebilder som håller.
Och musiken kan sätta strängar i dallring
inom oss.
En modern kantat med Tensta kyrkas
underbara väggar i centrum – vilken utmaning. Och vilken spännande uppgift.
Kommer du och lyssnar?

Heliga Birgitta

Sankt David från Munktorp

Sankt Franciskus från Assisi

Rolf Larsson

Janiz Jönsson och Rolf Larsson
Kyrkbänken nr 2 2014

Sankta Klara från Assisi
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Närmare
Gud
Hej, vem är du?
Jag heter Senait och är 32 år gammal. Jag
är gift med Warren och vi bor i Skyttorp.

När och varför började du
komma till Kyrkans hus?
I december 2012 var jag och min ute på
promenad. När vi kommer förbi Kyrkans
hus ser vi en skylt: "Öppet hus, tisdag och
fredag kl 9-12".
Vi bestämde oss för att gå in.Vi fick ett
mycket varmt och hjärtligt välkomnande
av tre personer som jobbar där, Bella,
Maj-Inger och Johan. Vi satt ner och
drack kaffe tillsammans och de berättade
om kyrkans hus och alla dom olika aktiviteter som finns där. De sa att vi alltid var
välkomna till kyrkans hus och välkomna
att vara med i verksamheten.
Från den dagen och än idag kommer
jag regelbundet till Kyrkans hus och känner att det är mitt hem.

Vad har du varit med och gjort
som frivillig/volontär i kyrkans
hus?
Jag har varit aktiv i fyra olika verksamheter; barnverksamheten (kyrkans barntimmar, miniminiorer, miniorer), Träffpunkt
dagtid (en mötesplats för daglediga varannan onsdag), städning och Öppet hus café,
både sommarcafé och terminsvis.

Vad får du ut av att vara frivillig/
volontär?
Genom att arbeta som frivillig har jag fått
många fördelar som att få nya vänner, jag
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Senait, volontär i Tensta församling.

har lärt mig det svenska språket och kulturen. Kulturen är unik och intressant och
det bidrar till att främja en god livskvalitet.
Jag har fått erfarenhet av att arbeta med
både barn och äldre.
Kyrkans hus är en rolig och trevlig
arbetsplats med god arbetsmiljö och jag
känner att jag under min tid här har kommit närmare Gud.

Vad betyder det för dig att få
vara volontär?
Jag känner mig hängiven arbetet som
frivillig medarbetare i Kyrkans hus och
i samhället. Som kristen känner jag att
det är en del av mitt liv. Jag är uppvuxen
så och önskar att det ska fortsätta vara så
även i framtiden. Jag känner mig glad och
stolt att få vara frivillig.

Vilka råd skulle du ge andra som
funderar på att bli volontärer i
våra församlingar?
Du kommer känna dig glad att få veta att
du är en del i ett nära team som ständigt
jobbar för att förbättra livet för andra. Du
kommer få nya vänner och bli en del av
en stor familj. Genom att du puttar dig
själv framåt kommer du få en livslång erfarenhet som hjälper dig till en bra livskarriär.
Den som vill träffa Senait träffar henne
från 2 maj i församlingsgården i Storvreta
som säsongsanställd. Annars ses hon ofta
vid Kyrkans hus i Skyttorp.
Text: Gabriella Bergkvist
Bild: Emmeli Andersson
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Barn och familj

Att söka sitt sanna jag

Tensta/Skyttorp
Kyrkans hus Skyttorp
Öppet hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12
Kyrkans barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 8.30–10.30
Torsdagar kl 9–11
Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 14–16
Miniorer åk 2 och 3

Torsdagar kl 14–16
Kyrkis på söndagar i Kyrkans hus
I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans Hus kl 14.
Söndagsskola
Söndagsskola för alla åldrar i samband
med Kyrkis i Skyttorp och kyrksöndagarna i Tensta.
Jonas Tobin /IKON

Vattholma
Församlingsgården Trekanten.

Meditationsretreat
I år anordnar våra församlingar en tyst endagsretreat lördagen den 3 maj.
Att delta i en retreat är ett sätt att träda
ur vardagens alla krav och aktiviteter för
att bara vara – med sitt hjärta och tillsammans i tystnad med andra.
I tystnaden finner själen vila, jag får
släppa mina roller och funktioner och
närma mig mitt sanna jag. Meditationerna är en hjälp att bli varse all den tankeaktivitet som ständigt pågår och att alltmer
släppa taget om den.
Retreaten äger rum i Tensta, som ligger strax nordväst om Storvreta. Kostnaden för retreatdagen inkl. mat är 350 kr.

Retreatens innehåll:
Tyst meditation
Guidad meditation
Avspänningsövning
Meditativt måleri
Andakt
Man deltar i ”programpunkterna”
i den utsträckning man vill och känner
behov av det.Ledare för retreaten är Eva
Douhan Lundkvist och Mia Gregstedt.
Det går bra att ställa frågor eller anmäla sig till Mia Gregstedt, tel 0725759676,mia.gregstedt@svenskakyrkan.se.
Sista anmälningsdag 27 april.

Välkommen till Svenska Kyrkans Unga!

Plats: Församlingsgården i
Storvreta
Tid: Söndagar kl 18–21
Åldrar: 13–30 år
Kyrkbänken nr 2 2014

Varje söndag kl 18.00–21.00 träffas
Svenska Kyrkans Unga,”ungdomsgruppen”, i
Församlingsgården i Storvreta. Där har vi olika
aktiviteter, som vi tillsammans bestämmer i
början av varje termin.
Alla är välkomna och det kostar ingenting
att vara med, men en del av aktiviterna är till
självkostnadspris.Syns på söndagarna!
Samuel Holmberg
Fritidsledare
Vattholma pastorat, 070 366 82 91

Öppet hus för barn och vuxna
Måndagar kl 9–12. Sångstund kl 10.30
Torsdagar kl 9–12. Sångstund kl 10
BVC kommer torsdagen den 24/4 kl 10.30
med möjlighet till vägning av ditt barn
Kyrkans barntimmar för barn ca 3-5 år
Måndagar kl. 9.30-10.30
Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 14–15.30
Miniminiorer 6 år/förskoleklass
Onsdagar kl 14.30–16
Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl 15–16.30
Musiklek för barn 4-6 år
Varannan torsdag kl. 15.15-15.45. (Udda
veckor)

Barnkörer i Vattholma
Änglakör
Tisdagar kl 14.15–15.00 Dunen åk 1–3
Tisdagar kl 15.15–16.00 Vingarna åk 4–5
Terminsavslutningar i de fasta barngrupper under vecka 21.

Ärentuna/Storvreta
Församlingsgården i Storvreta
Öppen förskola
Måndag kl 9.30–12.
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0-2 år
Fredag kl 9.30–12, grillen är tänd
Förskolan är stängd 17-18, 21/4 och 1-2/5
Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30.
Juniorer åk 3– uppåt
Tisdagar klockan 16-17.00
Himmelsvägen 70
Öppet hus för alla åldrar
Onsdagar 14–17
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Ur församlingsboken
Döpta
Tensta församling
15/2 Evelina Christina Jonsson
Lena församling
8/3 Melwin Erik Simon Lind
22/3 Claes Albin Davidsson
22/3 Isak Torsten Claesson
22/3 Stina Amalia Claesson
Ärentuna församling
4/1 Elvis Presley Ulf Sylve Eliardsson
18/1 Edwin Matias Zetterqvist Lindström
18/1 Holger Emanuel Rander
25/1 Svante Hans Robert Hansson
1/2 William Gunnar Borgert
15/2 Filip Leif Franzén
22/2 Isac Alfred Holm
22/2 Molly Elin Elisabeth Magnusson
1/3 Alice Elisabeth Berglund Fredriksson
8/3 Liga Vanda Barisa
8/3 Nils Jonas Backholm
15/3 Ebba Elsie Dahlström
15/3 Signe Maria Elisabeth Grundin

Vigda
Ärentuna församling
1/2 Jörgen Borgert och Eva Renheim
15/2 Anders Lindqvist och Åsa Hedlund
15/3 Johan Eriksson och Eva Grundin

Avlidna
Lena församling
2/2 Tove Birgitta Dammert
11/2 Bernt Valdemar Gustafsson
Tensta församling
9/2 Anders Josef Karlsson
13/2 Åke Nils Bertil Nilsson
24/2 Essy Anne-Marie Hagblom
24/2 Birgit Marianne Ohlsson
4/3 Britta Charlotta Ahlbom
Ärentuna församling
9/1 Karl Gustaf Edvard Jansson
9/2 Margit Hanna Viola Strömbom
19/2 Siv Kerstin Lempiäinen
Svenska kyrkan är en del av
Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen,
Action By Churches Together, ett globalt samarbete mellan kyrkor och
organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

Ge en gåva

!
90 01 223
900-122 Pg
3 Bg

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Marialeden
Marialeden är en pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala. Välkommen att vandra. Välja en sträcka eller var
med hela tiden. Medtag matsäck. Kontakta gärna någon av de lokala församlingarna för att få veta mer. Årets tema är
”Helgon”.
11 april. Invigning av Marialedens
skyltning.

4 maj. Vandring
Storvreta-Lena-Tensta.

Start 13.00 vid Gamla Uppsala kyrka.
Därefter vandring till Storvreta.
Vandringsledare: Lars-Åke Skagegård
018-430 3785 lars-ake.skagegard@
svenskakyrkan.se, Mona Gustavsson
018-430 37 98.

Start 9.00 vid Storvreta kapell.Vandringsledare: Siv Rang Pettersson
0705-85 13 58

26 april. Pilgrimspaddling.
Start 9.00 vid Örbyhus slott. Kanoter
och flytvästar finns. Heldag.
Ansvarig: Inga Lill Palm. Anmälan: Anders
Berglund 0295-24 44 44

22-23 augusti. Cykelpilgrim från
Tegelsmora till Gamla Uppsala.
Start 18.00. Det finns möjlighet att
ansluta efter vägen. Målet är att vara
med på firandet av ärkestiftets 850-års
jubileum i Gamla Uppsala den 23 augusti
kl 13.00.
Avfärd 18.30 Örbyhus, 19.30 Vendel,
20.30 Viksta. Föranmälning till Mona
Gustavsson för grillning (självkostnadspris) på kvällen den 22 aug kl 21 vid
Tensta kyrka där det blir övernattning.
23/8 Avfärd 8.20 Tensta kyrka, 8.50 Lena
kyrka, 10.30 Ärentuna kyrka, 11.00 Storvreta församlingsgård.
Ledare: Anders Berglund 0295-24 44 44
och Mona Gustavsson 018-430 37 98.
20 september. Vandring
Tensta-Viksta-Vendel.
Start 9.00 vid Tensta kyrka.
Vandringsledare: Eva Berglund 018-37 78
72, Iréne Persson, Ingrid Frisk.
11 oktober. Vandring
Vendel-Örbyhus-Tegelsmora
Vandringsledare: Anders Berglund
0295-24 44 44.

Församlingarna i
Gamla Uppsala
Björklinge, Skuttunge Viksta
Örbyhus
Tensta
Lena
Ärentuna
Kyrkbänken nr 2 2014

Adresser
Internet

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

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		

tel: 36 62 10 fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

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

Präster

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

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 076-203 62 62
tel: 070-527 72 07

Tensta

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

Lena

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 0703-79 19 29
tel: 076-823 77 55
tel: 35 07 09, fax 31 20 06
tel: 0703-10 50 67

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktmästare

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

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

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström			
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tel: 35 00 16

15

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Söndag 13 april
Palmsöndagen
11.00 Temamässa. Barnkören.
Storvreta
18.30 Ung mässa. Storvreta

Söndag 11 maj
4:e sönd i påsktiden
11.00 Musikal med barnkörerna. Tårtkalas. Storvreta
18.00 Ung mässa. Storvreta

Måndag 14 april
9.00 Passionsandakt. Storvreta

Onsdag 14 maj
18.30 Veckomässa. Storvreta

Tisdag 15 april
9.00 Passionsandakt. Storvreta

Lördag 17 maj
11.00 Konfirmation.
Ärentuna
16 00 Konfirmation.
Ärentuna

Onsdag 16 april
8.30 Passionsandakt. Storvreta
18.30 Veckomässa. Storvreta
19.00 Fastesamtal med Frälsarkransen. Storvreta
Torsdag 17 april
Skärtorsdagen
18.30 Skärtorsdagsmässa.
Enkel måltid efter mässan.
Storvreta
18.00 Ung mässa. Storvreta
Fredag 18 april
Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst.
Storvreta
Söndag 20 april
Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa.
Kyrkokören. Storvreta
Måndag 21 april
Annandag påsk
11.00 Internationell mässa.
Storvreta
16.00 Musikgudstjänst.
Radbandet. Ärentuna
Onsdag 23 april
18.30 Taizébön. Storvreta
19.00 Samtal om Frälsarkransen. Storvreta
Söndag 27 april
2:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00 Musikcafé. Storvreta
18.30 Ung mässa. Storvreta

Söndag 18 Maj
5:e sönd i påsktiden
11.00 Konfirmation.
Ärentuna
18.30 Ung mässa. Storvreta
Onsdag 21 maj
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 25 maj
Bönsöndagen
11.00 Festhögmässa. Barnkören. Försommarfest och
allaktivitetsdag. Storvreta
18.00 Ung mässa. Storvreta
Onsdag 28 maj
18.30 Veckomässa. Storvreta
Torsdag 29 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
11.00 Friluftsgudstjänst på
kung Skutes hög tillsammans med Bälinge församling.
Brukssextetten
Söndag 1 juni
Söndagen före pingst
11.00 Pastoratsgudstjänst.
Se Tensta.
18.00 Ung mässa. Storvreta
Onsdag 4 juni
18.30 Taizébön. Storvreta.

Söndag 4 maj
3:e sönd i påsktid
11.00 Högmässa. Storvreta
18.00 Ung mässa. Storvreta

Lena
församling

Tensta
församling

Söndag 13 april
Palmsöndagen
11.00 Familjemässa. Barnkören

Söndag 13 april
Palmsöndagen
9.30 Familjegudstjänst.
Kyrkkaffe med våfflor

Torsdag 17 april
Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa

Torsdag 17 april
Skärtorsdagen
18.00 Högmässa.

Fredag 18 april
Långfredagen
18.00 Gudstjänst vid graven.
Kyrkokören

Fredag 18 april
Långfredagen
15.00 Gudstjänst

Söndag 20 april
Påskdagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören

Söndag 20 april
Påskdagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören.
Bygdegården

Torsdag 23 april
19.00 Samtalsrummet.
Trekanten

Måndag 21 april
Annandag påsk
14.00 Högmässa

Söndag 27 april
2:a sönd i påsktiden
18.00 Stilla mässa

Torsdag 24 april
18.30 Studiecirkel.
Sockenstugan

Söndag 4 maj
3:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa

Söndag 27 april
2:a sönd i påsktiden
9.30 Högmässa. Kyrksöndag

Torsdag 8 maj
19.00 Samtalsrummet.
Trekanten

Söndag 4 maj
3:e sönd i påsktiden
9.30 Gudstjänst

Söndag 11 maj
3:e sönd i påsktiden
11.00 Familjegudstjänst.
Barngruppernas våravslutning.

Söndag 11 maj
4:e sönd i påsktiden
9.30 Högmässa. Kyrksöndag

Torsdag 15 maj
19.00 Samtalsrummet.
Trekanten
Lördag 17 maj
11.00 Högmässa med
konfirmation.
Söndag 25 maj
Bönsöndagen
18.00 Stilla mässa
Söndag 1 juni
Söndagen före pingst
11.00 Pastoratsgudstjänst.
Se Tensta

Torsdag 22 maj
18.30 Studiecirkel.
Sockenstugan
Söndag 25 maj
Bönsöndagen
9.30. Högmässa
Torsdag 29 maj
Kristi Himmelsfärdsdag
8.00 Ottegudstjänst.
Kyrkokören
Lördag 31 maj
18.00 Konsert. Tensta&Lena
kyrkokör. Solister

Onsdag 7 maj
18.30 Taizébön. Storvreta.
19.00 Samtal om Frälsarkransen. Storvreta
Fredag 9 maj
10.00 Pyttegudstjänst.
Storvreta.

Söndag 18 Maj
5:e sönd i påsktiden
14.00 Familjegudstjänt.
Kyrkans hus
16.00. Kafferep med Tensta &
Lena kyrkokör. Bygdegården

Barnkören i
procession i
Lena kyrka

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

Söndag 1 juni
Söndagen före pingst
11.00 Gudstjänst med återinvigning av Tensta kyrka.
Biskop Ragnar Persenius.

