Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 2 2011
Palmsöndag – pingst
april – juni

Kristus är uppstånden!
Om du inte hade uppstått, Herre Kristus,
till vem skulle vi då komma för att uppleva
strålglansen av Guds ansikte?
Om du inte uppstått, varför skulle vi då samlas
här för att tillsammans söka gemenskap med dig?
Inte hade väl mötet med dig då varit en källa
till förlåtelse och förnyelse?
Om du inte hade uppstått, varifrån hade vi då
fått kraften att följa dig till slutet av vår
livsvandring, kraften att ständigt på nytt välja dig?
(broder Roger, Taizé)
Påsken är tiden då gränserna sprängs! Hinnan mellan död
och liv spricker upp och två världar kan skåda in i varandra.
Himmel och jord möts. Vi får smaka på hur det kan vara att
bli räddad, att bli funnen av Gud, att bli förd från död till
liv.
I soluppgången, över hela jorden hörs glädjerop på påskdagen: ”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!”
Han har gått genom gränserna, från en dimension in i en annan. Också idag berättar människor om hur deras möte med
Honom har varit; en beröring, en aning eller ett tilltal.
Att gå från död till liv är något vi kan uppleva på olika plan
under en livstid. Ofta är det en ganska plågsam resa. Vi kan
hamna i situationer där vi känner att vi står i en återvändsgränd, där vi inte ser meningen med det som händer eller
kanske inte ser någon framtid klart för oss. Många tvivlar
på sig själva, sin förmåga och sina möjligheter. Är det så att
man måste nå botten innan allt kan vända?

Det är en mycket gammal tradition att tända
påskljuset under påsknattens gudstjänst. Ofta
ropar man då ”Kristus
är uppstånden. Han är
sannerligen uppstånden!”
Påskljuset brukar vara
tänt till Kristi Himmelsfärdsdag. Efter den
dagen var Kristus inte
längre synlig bland sina
lärjungar.

För Jesus var det så, att han var tvungen nå botten genom
ångest, dödskamp och smärta. Men det var inte slutet. Det
var egentligen då det verkligt märkliga tog sin början; det
som fortfarande är avgörande i människors liv och en hjälp
för dem att förstå att de inte är ensamma – inte ens i det
svåra och smärtsamma. Någon går med oss och bär oss.
Ibland när vi minst anar det! De ensamma spåren på stranden kan vittna om att någon bar oss när vi kände oss som
mest övergivna. Och denne Någon stannar kvar, för att dela
glädjen med oss när mörker byts till ljus och döden blir till
liv.
Under påsken möts vi av budskapet om Jesus död och uppståndelse. Detta var dagen då Herren grep in. Dagen då vi
får jubla och vara glada!

Christina Engquist

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget är Lena kyrka i påsktid. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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De innehållsrika symbolerna
Veckan före påsk brukar kallas för
Stilla veckan eller Stora veckan.
Denna vecka brukar man ibland
ha passionsandakter runt om i våra
kyrkor med läsningar som handlar
om den sista tiden i Jesu liv. Passion
uttrycker starka känslor; glädje och
sorg blandat.
Skärtorsdagen brukar vi ofta få
besök av påskkärringar. Ursprungligen har denna sed sina rötter i tron
på häxor. Kanske kan det ses som en
kamp mellan gott och ont – och att
det onda drivs bort då påsken står
för dörren. Häxorna får flyga iväg till
Blåkulla!
Pasach (påsk) – ordet är hebreiska
och betyder gå förbi. När judarna
var slavar i Egypten berättas hur Gud
ledde judarna på flykt ut i öknen
undan förtryck och fångenskap. Dödens ängel kom, många dog, men den
gick förbi judarnas hus. Judarna firar
påsk till minne av hur Gud räddade
sitt folk. Det var under påskfirandet
som Jesus blev dömd och dödad.
Men anledningen till att vi firar påsk,
är att döden inte fick sista ordet.
Kristus uppstod på den tredje dagen!
Korset uppfattas ofta som dödens
symbol, men i den kristna tron är
det en symbol för livet; det liv som
aldrig dör. Kors kan utformas väldigt

olika. Krucifix är ett kors med den
korsfäste Jesus. Ett tomt kors kallas
ibland för långfredagskors. Uppståndelsekors är det kors där bilden av
den uppståndne Jesus syns på korset.
Många ger varandra ett påskägg
på påskafton. Ägget är en symbol
för uppståndelsen. Genom det hårda
skalet tränger ett nytt liv fram. I vissa
ortodoxa kyrkor hänger man ett
ägg ovanför altaret, som en påminnelse om uppståndelsens under. Vi
äter också mycket ägg under påsken.
Fastetiden är en tid då man förr (och
kanske även idag) endast åt väldigt
enkel vegetarisk kost. Samtidigt
började hönorna värpa mer ägg när
våren var på väg. Det gjorde att man
ofta hade gott om ägg till påsk. Vi
dekorerar ägg och äter ägg i alla möjliga variationer. En annan rätt som är
starkt förknippad med påsk är lamm.
Lammet slaktades till påsk enligt den
judiska traditionen, och många av
våra psalmer inför påsken skildrar
Jesus som det oskyldiga lammet som
offrades.
Påskeldar förekommer också under påsken. Vanligast är det i västra
Sverige. Elden drev mörker och
ondska på flykt, tänkte man. Man
önskade även driva bort vilda djur
från bebyggelsen innan man skulle
släppa ut kreaturen på våren.

Information om pastoratets körer
Tre barnkörer

Skyttorps barnkör (Tensta församling). Kören ingår under våren
i juniorverksamheten
tisdagar 14.00–16.00
och i miniorverksamheten
torsdagar 13.30–15.30
Grupperna arbetar tillsammans
med ”Sagan om alltings början” en
skapelseberättelse av N. Eriksson
som uppförs den 15 maj i Tensta
kyrka. Körledare Ann-Kristin
Liljenström.
Lena barnkör (Lena församling).
Övning tisdagar kl 16.30 i församlingsgården Trekanten i Vattholma.
Körledare Ann-Kristin Liljenström.
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Storvreta barnkör (Ärentuna
församling.) Övning i Storvreta församlingsgård torsdagar (fika finns
från kl 13.30).
Kl 14.30-15.15 barnkör åk 1–3
Kl 15.30-16.30 barnkör åk 4–5
Körledare Margareta Ranudd.

Ärentunakören

Du är välkommen att sjunga i
Ärentunakören. Vi vill bli fler.
Körövningarna i Storvreta församlingsgård på onsdagar kl 19.00.
Vi sjunger en blandad repertoar
och Du behöver inte kunna noter.
Körledare Margareta Ranudd.

Söndagarna och helgdagarna under
kyrkoåret har också sina symboler.
Här nedan kommer några som hör
påsken till. Först tecknet för Kristus,
det sk Kristusmonogrammet. Det
är bildat av bokstäverna chi och rho,
de två första bokstäverna i Christos
(Kristus).

Skärtorsdagens symbol är en nattvardskalk och ett bröd. På skärtorsdagen firar vi det tillfälle då Jesus
instiftade nattvarden.

Långfredagens symbol är en törnekrona och spikar. Under står bokstäverna INRI, begynnelsebokstäverna
i inskriptionen på Jesu kors ”Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum” (Jesus
från Nasaret Judarnas Konung).

Annandagens tecken tolkas ”Iisous
Xristos Nika”, vilket betyder Jesus
Kristus Segraren och påminner om
att Jesus besegrade döden.

Tensta-Lena kyrkokör

Tensta-Lena kyrkokör sjunger
regelbundet i gudstjänsterna i våra
kyrkor, och har dessutom då och
då egna konserter.
Kören erbjuder en fin gemenskap i
det regelbundna arbetet i veckorna
och under intensivhelger med
körsång, träning av röstteknik och
avslappning. Dessutom samlas man
till en och annan fest.
Övning varje onsdag kl 19.0021.00 i Vattholma församlingsgård,
Trekanten. Körledare Ann-Kristin
Liljenström.

Kontaktadresser till körledarna se
sid 15.
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BARN- OCH FAMILJ

Församlingarna inom Vattholma pastorat bedriver
ett omfattande barn- och familjearbete. Det finns
öppna grupper, dit man går när det passar in i det
egna schemat och då behövs ingen anmälan.

Lena

Trekanten i Vattholma.
Måndag: Öppet Hus.
Miniorer. (Fullt)
Dramagrupp för 9–12-åringar.

Tisdag: Miniminiorer. (Fullt)
Onsdag: Miniminiorer. (Fullt)
Torsdag: Öppet Hus, en träffpunkt
för alla oavsett ålder. Måndagar
11.00-14.00 serveras enkel lunch.
Torsdagar 9.30-13.30, ingen lunch.
Information: 018-35 07 09.

Tensta

Kyrkans Hus i Skyttorp
Tisdag: Öppet hus 09.00–12.00.
Juniorer (9–12 år) 14.00–16.00.

Torsdag: Barntimmar (4–5 år)
09.00–11.00.
Miniorer (6–9 år) 13.30–15.30.
Fredag: Öppet Hus 09.00–12.00.
Sockenstugan, Tensta.
Måndag: Öppet hus 09.00–12.00
Information: Gabriella Ersson,
018-35 20 61, 0703-79 19 29.

Ärentuna

Storvreta församlingsgård. Måndagar även i Ärentuna bygdegård.
Måndag: Öppen förskola 09.30–
12.00 i Storvreta. Sångstund med
3–6-åringarna. 13.30–16.00 Öppen
förskola i Ärentuna bygdegård.
Tisdag: Öppen förskola 09.30–
12.00. Babysånggrupper.
Miniorer, åk 1-3, 14.00-15.30. Mellanmål serveras från kl 13.30

Torsdag: Öppen förskola 09.30–
12.00.
Information: 018-366880,
018-315024.
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Barnen bakade bröd under familjegudstjänsten på Kyndelsmässodagen i Storvreta kapell.

FAMILJELÄGER
Lägret är förlagt till Gammel-Gränome gård 17-19 juni (fredag emsöndag em)
Pris 340 kr för vuxen, 100 kr för
barn 5-15 år. Begränsat antal, max
6 familjer. (Minst 3 familjer för att
lägret ska bli av.)
Vi kommer att leka, rida islandshästar, pyssla, vara ute i naturen och ha
det riktigt roligt.
Våra unga ledare kommer att vara
med barnen. Siv Rang P och UllaKarin Zetterström har program med
de vuxna.

DAGLÄGER
Vill du vara med på dagläger i sommar?
Vi håller till i Församlingsgården,
Storvreta, 13 – 17 juni och
20 – 23 juni.
Lägret är till för dig som slutat 1-3
klass.
För information om familjelägret och
daglägret:
Ulla-Karin Zetterström, 31 50 24
och
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Kyrkträffen
13.00-15.00. (Lunch kl 13.00)
28 april Hemma i Uppland
med Alf G Lindström

Gudstjänster för
hela familjen
i Storvreta kapell
Palmsöndagen
11.00 Påskvandringsgudstjänst
med nattvard
Kyrklunch. Blomskottsförsäljning.
Obs! Ta gärna med egna blomskott. Behållningen går till Fasteinsamlingen ”Utrota hungern”.
Ann-Kristin Ölund berättar från
Etiopien. Påskpyssel!
Annandag påsk
16.00 Hela världen i församlingsgården
Gudstjänst med toner, ord och bilder från hela världen. Internationell
buffé.
1 maj
11.00 – 15.00 Familjesöndag i
församlingsgården.
Högmässa med Ruben-stund och
söndagsskola.
Kyrklunch. Scouting för hela
familjen
22 maj
Gudstjänst med stora och små.
Barnkören medverkar.
Försommarfest för alla barngrupper.

12 maj Den Heliga Birgitta – vem
var hon? Lars-Einar Abrahamsson
berättar.
26 maj Resa. Anmälan: tel 36 62 10
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Ärentuna församling

Ekumeniskt påskfirande
Skärtorsdagen
11.00 Ekumeniskt nattvardsfirande på Skogsgården.
14.30 Ekumeniskt nattvardsfirande på Granbommen.
18.00 Getsemanestund. Nattvard kring dukat bord i Lyckebokyrkan.
19.00 Mässa i taizéanda med altarets avklädande i Storvreta kapell.
17.30 Enkel måltid för hela familjen. 30:-/vuxen, barn gratis.

Döpta
27/11 Filip Per Gösta Bergström
28/11 Alice Evelina Allard

Långfredagen
11.00 Korsets gudstjänst i Ärentuna kyrka.
15.00 Dödens gudstjänst i Storvreta kapell.
Korsvandring från Storvreta kapell till Lyckebokyrkan med
stationer längs vägen och bön för Storvreta. Vandringen, 1,5 km i
lugnt tempo, inleds med gudstjänsten. Soppa i Lyckebokyrkan mellan
korsvandringen och kvällens gudstjänst.
18.00 Gravläggningens gudstjänst i Lyckebokyrkan. Pianisten Jan
Blomgren tillsammans med solist och recitatör.
Påskafton
23.00 Midnattsmässa i Ärentuna kyrka.
Påskdagen
11.00 Gudstjänst i Lyckebokyrkan. Söndagsskola för barn 4 –13 år.
Annandag påsk
16.00 Gudstjänst och internationell fest i Storvreta kapell med Ärentuna församlings internationella grupp.

4/12 Alexzandros Milo Andreas 		
Papadopoulos Lindström
11/12 Adam Daniel Stefan Wadlund
11/12 Karl Vincent Oliver Öhrt
12/12 Johan Erik Sigge Karlsson
28/12 Clara Amanda Haukkala
29/12 Edvin Anders Ström
29/12 Emil Boberg
2/1

Tilda Maria Elvira Ohlander

8/1

Ellen Agneta Elisabeth
Breitholtz

8/1

Noel Hugo Persson

22/1 Maja Karin Sundbrant
22/1 Oliver Joachim Sylve Engman
5/2

Alice Josefina Albertson

5/2

Kevin Daniel Törnkvist

12/2 Axel Michael Persson
26/2 Lovisa Greta Hahn
Vigda

Kyrkans
sommarcafé
Församlingsgården i Storvreta
7–10, 13–17, 20–23 juni
Kl 9.30-13.00
Midsommarafton är caféet öppet 10.00–14.00

Ungdomsmusikcafé
Caféet arrangeras tillsammans med
fritidsgården onsdagarna 8 och
15 juni.
Program: Framträdanden av olika
lokala band och artister.
Plats: Församlingsgården,
Ärentunavägen 3, Storvreta

Gott och billigt fika.
Kulglass i olika smaker.
Fiskdamm, bollhav, gungor,
sandlåda och uteleksaker.
4H-gårdens djur kommer
på besök en dag.
Barnteater varje dag med
vår egen teatergrupp!
Välkommen!

11/12 Maria Bergman
och Henrik Westerberg
31/12 Helena Hermodsson
och Vallentin Östlin
5/2

Josefina Persson
och Micael Albertson

Avlidna
21/12 Margareta Cecilia Levin-Lund
28/12 Per Bengt Collén
4/1

Rosemarie Strand

19/1 Anna Sofia Andersson
21/1 Sten Jonsson
21/1 Karin Marianne Lenz
3/2

Signe Maria Bergquist

Tid: 19.00 – 22.00
Kyrkbänken nr 2 2011
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Tensta Församling

Döpta
28/11 Isak Tapper
30/1 Maja Filippa Carlsson

Välkommen Cecilia
Vid pastoratsgudstjänsten i Tensta
kyrka den 16 januari hälsades församlingens nya kyrkvaktare välkommen. Cecilia Johansson har ett
förflutet inom försvaret och nu senast
som arbetsledare inom Securitas. Att
hon dessutom är bosatt i Tensta, inte
långt från kyrkan, gör att hon redan
från början är väl hemmastadd på sin
nya arbetsplats.
Kyrkvaktare Cecilia efterträder
Eva och Göran Berlin i Tensta kyrka,
men kommer också att ha ett övergripande arbetsledaransvar för pastoratets övriga vaktmästare.
Vi gratulerar Cecilia till den
fantastiska arbetsmiljö Tensta kyrka
utgör och hälsar henne varmt välkommen in i det nya uppdraget.

Avlidna
12/12 Hans Erik Forsberg

SKYTTORPSDAN
18 juni kl 10-16

Familjeaktiviteter som
Tivoli
Marknadsdag
Brandkårens dag
Ponnyridning
”Gubbdagis”
• Prova på grävmaskiner,
• Titta på mopeder och bilar mm
Företagarexpo
Föreningsmedverkan
Kyrkkafé
Allt i Skyttorps city!
Arrangör: Skyttorpsdan
skyttorpsdan@gmail.com
www.skyttorpsdan.dinstudio.se

Tack Liselott, Gunvor
och Eva
Kyrkonämndens ordförande Gunnar
Edqvist och kyrkoherde Christina
Engqvist avtackar här Liselott Lindkvist, som nu lämnat husmorstjänsten i Ärentuna församling.
Vid detta tillfälle avtackades också
Eva Berlin, tidigare kyrkvaktare i
Tensta, och Gunvor Nylén (t.h i bilden) som arbetat med dagverksamhet
i Tensta församling.
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Fira påsken i Tensta!
Årets viktigaste dag firar vi stort i
Tensta. Högmässa med extra allt kl
9.30 på påskdagen. Kör, extra musik,
påskljus, söndagskul för barnen, ballonger och påskliljor!
Efter gudstjänsten blir det storståtlig påskfrukost med sill, Jansons, ägg
mm. Påskäggsletning för barnen. Sist
men inte minst skjuter vi salut med
en för dagen inhyrd salutkanon!
Kom och var med och fira!

Välkommen till
sommarcafé
Tensta Församlingssal
7-10 juni 9.30-13.00
Kyrkans Hus i Skyttorp
13-17 juni 9.30-13.00
Här erbjuds kaffe, smörgåsar, glass
och annat mumsigt.
Vi hoppas på fint väder, så vi kan
sitta ute i trädgården. För barnen
tar vi fram leksaker och har en
trevlig stund tillsammans gamla
och unga.

Syföreningens årsmöte
Tensta kyrkliga syförening har haft
årsmöte den 10 februari. Kerstin
Johansson blev då omvald till ordförande och liksom Essy Hagblom
till kassör och Siv Persson till sekreterare. Till vice ordf valdes Aina
Hagblom, till materialförvaltare Gun
Kankfelt och Katarina Andersson lotterieföreståndare.
Auktionen i december inbringade
drygt 39000 kr. Årsmötet beslutade
att dela ut 5000 kr till Läkarmissionen, 5000 kr till församlingens
barnverksamhet, 4000 kr till Svenska
kyrkans internationella arbete och
5000 kr till Stadsmissionen och 1600
kr till fadderbarn i Gambia. Resterande medel avsätts till julblommor
till de i församlingen som fyllt 75
år och äldre samt till barnbiblar till
församlingens femåringar.
Ett innerligt tack från församlingen till alla medlemmar i syföreningen
för er insats! Ni betyder mycket.
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Dramatisk vår i Lena kyrka
Mycket drama kommer att äga rum
i Lena kyrka under våren. Det är barnen som på olika sätt medverkar. Det
betyder mycket för dem om ”deras”
vuxna finns med i kyrkan, när de
ska framföra det de tränat in. Inbjud
gärna mor- och farföräldrar, grannar
och lekkamrater att följa med.
Palmsöndagen kl 11.00 framför
Linnéa Petterssons dramagrupp
predikan i familjegudstjänsten. Gruppen har varit i gång i två terminer nu
och samlat en stor grupp vattholmaflickor.
Lunch serveras efteråt i sockenstugan, och fasteinsamlingen avslutas:
Ta med din fastebössa till kyrkan!

Gudstjänst för dig?
Kom och ge dina
synpunkter
SAMTALSKVÄLL OM GUDSTJÄNST kommer alla Lenabor att
inbjudas till torsdag 19 maj kl 19.00.
i Trekanten. Vi som arbetar med att
skapa vackra, uppbyggliga och intressanta gudstjänster tror att vi gör
något som är bra och viktigt. Många
som kommer uppskattar och behöver
gudstjänstlivet.
Men hur är det för Dig som inte
kommer? Hur ser Dina behov och
önskemål ut? Kom och gör din röst
hörd, så vi kan vara och förvalta den
kristna folkkyrka vi är medlemmar i
och tillhör.

Påskdagen kl 11.00 framförs musicalen Döden och Livet, som Helena
Andersson Bromander och Marit
Norén samlat barn till under påsklovet. Ett spännande projekt. Kom till
kyrkan på påskdagen och ta del av
det barnen förmedlar!
Den 15 maj kl 11.00 vid Familjemässan, som avslutar barngruppernas
vårtermin, framför barnkören och
kantor Ann-Kristin Liljenström musikalen Skapelsen.
Den 1 maj kommer PRO-kören
under Laila Janssons ledning att
medverka i gudstjänsten kl 11.00. En
gudstjänst har temat Arbetet.

Musik i Tensta och Lena
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Avlidna
19/1 James Musiol
17/2 Ingrid Kristina Åsberg

17 april kl 9.30 Familjegudstjänst i
Tensta kyrka. Barnkören.
17 april kl 11.00 Familjegudstjänst i
Lena kyrka. Barnkören.
Långfredagen 22 april kl 15.00 Musikgudstjänst i Tensta kyrka. Stabat
mater av Pergolesi. Verdandikvartetten, Therese Bornholm och Malin
Jansson, solister, samt damkör ur
Tensta-Lenakören.
Långfredagen 22 april kl 18.00 Gravläggningsgudstjänst i Lena kyrka. Johanna Lautmann solist, Ann-Kristin
Liljenström organist.

15 maj kl 11.00 Familjemässa i Lena
kyrka. Barnkören.

Sommarcaféet på Trekanten börjar 7
juni och pågår vardagar 11-14 fram
till och med 17 juni. Här kan man
köpa kaffe eller saft, våfflor och glass.
Titta gärna in, Trekanten är vårt lilla
samhälles naturliga mötespunkt.

Döpta
18/12 Joshua Noah Rolf Svensson
19/2 Melvin John Edström
4/3
Karl Theodor Rosenberg

Under våren blir det många gudstjänster med medverkan av församlingarnas körer.

Påskdagen 24 april kl 9.30. Högmässa i Tensta kyrka. Tensta-Lenakören.

Sommarcafé

Lena församling

15 maj kl 14.00 Familjegudstjänst
med musikalen Skapelsen i Tensta
kyrka. Barnkör ur barnverksamheten.
22 maj kl 18.00 Musikgudstjänst i
Lena kyrka. Tensta-Lenakören och
Roland Thalén, violin.

Ny i tjänsten
som husmor
I mars började vår nya husmor,
Annette Lindström. Hon kommer
att tjänstgöra i Församlingsgården
i Storvreta men även ha uppgifter i
Tensta och Lena.
Annette har tidigare arbetat som
husmor i Uppsala missionskyrka och
driver på sin fritid Gammel Gränome
vandrarhem mellan Rasbo och Alunda.
Hon efterträder Liselott Lindkvist,
som slutade sin tjänst vid årsskiftet.
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”Åh, jag älskar dig så jag
kan dö”, sade han.

K

anske minns någon hur man
som liten fascinerades över sin
plats på jorden. Beskrivningen
av den egna adressen kunde ibland
bli en svindlande upptrappning i stil
med Ärentunavägen 3, Storvreta,
Uppland, Sverige, Europa, Tellus,
universum…

I bibelns stora sång- och bönbok
Psaltaren ställer sig den bedjande frågan till Gud: ”vad är då en människa
att du tänker på henne, en dödlig att
du tar dig an honom?” (Psalm 8:5).
Svaret på frågan är varken att
människan inför Gud är ovärdig att
tas om hand och inte heller att hon
förtjänat Guds omsorg. Svaret ligger
i Herren Gud själv. Gud som skapat
oss tycks på alla sätt drivas av en
okuvlig kärlek, som inte skyr några
som helst medel för att få drabba
vårt inre, helst som ett slag i magen,
otvetydigt kännbart. Guds kärlek till
människan sliter i hans eget kött, i
hans kropp, i Jesus Kristus. En kärlek
skrämmande men underbar där
lidandet föder härlighet, och död och
smärta föder frid och evigt liv.
Men hur appliceras ett sådant
påskens mysterium på våra vanliga
liv i Storvreta, Vattholma och Tensta?
Och hur kan vi som församling
förmedla något av Jesu Kristi kärlek för våra konfirmander? Ett av
det bästa sätten vi vet är att åka på
läger tillsammans och leva ihop, äta
ihop, leka, be och sjunga och givetvis
berätta om Jesus som sagt precis det
han ju gjorde, nämligen ungefär så
här: ”Åh, jag älskar dig så att jag kan
dö”, sade han.
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Alla 24 konfirmander var med oss
på läger och dessutom 7 fantastiska
unga ledare som fick till uppdrag att
i ord och handling gestalta människorna kring Jesus under påskens
händelser.
Vi är så glada och tacksamma över
lägret och var och en som var med
och vi nästan smäller av i glädje över
de unga ledarna. Läs själva!
Ulrika Baydoun, pastorsadjunkt

För att få bli konfirmerad måste man vara döpt
innan det är dags för konfirmationen. Här är det
Theodor Rosenberg som döps i närvaro av sina
kamrater under lägret i Rättvik .

Kyrkbänken nr 2 2011

Det var ju så kul…
Varför konfirmandledare? Samuel,
som är fritidsledare och en av de
ansvariga för konfirmandgruppen,
ställde frågan till ett par i årets härliga ledargäng. Pontus Gunnarsson
och Alexander Widmark fick representera ledarna i följande intervju.
Tillsammans gläds man över de
glada minnena från lägret i Rättvik,
då ledarna bl a fick gestalta de olika
personerna, som fanns runt Jesus den
allra första påsken. På en av bilderna
mitt på uppslaget ser man aktörerna.

Vad var det bästa med lägret?
Stämningen vi hade på lägret och gemenskapen vi fick tillsammans där.
”det var som att vara med en familj
fast i sin egen ålder”

”Det var ju kul att
konfirmera sig, så
man ville göra det
igen och det är ju
roligt att vara ledare.”

Pontus Gunnarsson (Pontius Pilatus), Alexander
Widmark (romersk soldat), Emil Jäger (Simon
Petrus), Axel von Bonsdorff (Kajafas), Simon
Eriksson (Simon från Kyrene) och Jessica Eriksson (Maria från Magdala). Malin Andersson är
inte med på bilden men hon spelade Maria, Jesus
mamma.

Vad tyckte ni om att spela några
av de olika personerna som fanns
med under påsken då Jesus korsfästes?
Det var skoj att spela drama. Det
innehöll en massa information om
våra karaktärer, som vi skulle ge
konfirmanderna. Vi lärde oss mer om
påsken när vi gjorde det. Det var en
bra uppgift. Det var skoj när konfirmanderna ställde många frågor, så att
vi fick berätta väldigt mycket om de
personer vi föreställde.

Berätta något ni lärde er om påsken som ni inte visste innan.
Att det kom vatten ur såren när soldaten stack spjutet i Jesus. Att Petrus
högg örat av en soldat i Getsemane
trädgård.

Varför valde ni att stanna kvar
som konfirmandledare efter konfirmationen?
Det var intressant med konfirmationen och församlingsgården är ett
trevligt ställe att vara på. Det var ju
kul att konfirmera sig, så man ville
göra det igen och det är ju roligt att
vara ledare.
Samuel Holmberg

Kyrkbänken nr 2 2011
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Detta händer i våra kyrkor fram till Pingstda
Lena församling

Ärentuna församling
Söndag 17 april
Palmsöndagen
11.00 Påskvandring med temamässa.
Barnkören. Storvreta kapell. AnnKristin Ölund berättar om Etiopien.
Blomskottsförsäljning. Storvreta
kapell.
Måndag 18 april
18.30 Passionsandakt. Storvreta
kapell.
Tisdag 19 april
18.30 Passionsandakt. Storvreta
kapell.
Onsdag 20 april
18.30 Passionsandakt. Storvreta
kapell.
Torsdag 21 april
Skärtorsdagen
11.00 Ekumensisk mässa. Skogsgården.
18.00 Ekumenisk mässa runt bordet.
Lyckebokyrkan.
19.00 Skärtorsdagsmässa i Taizéanda. Storvreta kapell.
Fredag 22 april
Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst. Ärentuna kyrka.
15.00 Gudstjänst med korsvandring.
Soppa och gemenskap.
Lyckebokyrkan
18.00 Gudstjänst. Lyckebokyrkan.

Söndag 1 maj
2:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa. Familjesöndag.
Storvreta kapell.
Söndag 8 maj
3:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässogudstjänst.
Storvreta kapell.
18.00 Evensong. Ärentuna kyrka.
Söndag 15 maj
4:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
15.00 Musikcafé med vår- och påsksånger. Storvreta kapell.
Söndag 22 maj
5:a sönd i påsktiden
11.00 Familjegudstjänst. Försommarfest. Storvreta kapell.
Söndag 29 maj
Bönsöndagen
16.00 Konfirmation med mässa.
Ärentuna kyrka.
Tisdag 31 maj
Lovsångsgudstjänst
Torsdag 2 juni
Kristi Himmelsfärds dag
8.00 Gökotta. Ärentuna kyrka.
Söndag 5 juni
Söndagen före pingst
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.

Lördag 23 april
Påskafton
23.00 Midnattsmässa. Ärentuna
kyrka.

Måndag 6 juni
Nationaldagen
Invigning av sommarcafé. Se annons i
UNT och församlingens hemsida.

Söndag 24 april
Påskdagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst.
Lyckebokyrkan.

Söndag 12 juni
Pingstdagen
11.00 Högmässa. Ärentuna kyrka.
18.00 Temagudstjänst.
Storvreta kapell.

Måndag 25 april
Annandag påsk
16.00 Hela världen – internationell
gudstjänst. Buffé. Storvreta kapell.
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Se också predikoturerna i UNT
och på pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Söndag 17 april
Palmsöndagen
11.00 Familjegudstjänst. Barnkören.
Torsdag 21 april
Skärtorsdagen
14.30 Ekumenisk mässa Granbommen.
20.00 Skärtorsdagsmässa.
Fredag 22 april
Långfredagen
18.00 Gravläggningsgudstjänst.
Söndag 24 april
Påskdagen
11.00 Påskdagsgudstjänst med
dramamusikal.
Måndag 25 april
Annandag påsk
11.00 Psalmgudstjänst
Söndag 1 maj
2:a sönd i påsktiden
11.00 Temagudstjänst ”Arbetet”.
PRO-kören.
Söndag 8 maj
3:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa.
Söndag 15 maj
4:a sönd i påsktiden
11.00 Familjemässa.
Söndag 22 maj
5:a sönd i påsktiden
18.00 Musikgudstjänst. Kyrkokören.
Söndag 29 maj
Bönsöndagen
11.00 Högmässa med konfirmation.
Torsdag 2 juni
Kristi Himmelsfärds dag
11.00 Pilgrimsmässa
Söndag 5 juni
Söndagen före pingst
18.00 Högmässogudstjänst
Söndag 12 juni
Pingstdagen
18.00 Högmässa
Kyrkbänken nr 2 2011

agen (12 juni)
Tensta församling
Söndag 17 april
Palmsöndagen
9.30 Familjegudstjänst.
Torsdag 21 april
Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa.
Fredag 22 april
Långfredagen
15.00 Stabat Mater. Kyrkokörens
damer och solister.
Söndag 24 april
Påskdagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören.
Måndag 25 april
Annandag påsk
18.00 Emmausmässa.
Söndag 1 maj
2:a sönd i påsktiden
9.30 Högmässa.
Söndag 8 maj
3:a sönd i påsktiden
9.30 Kyrksöndag.
Söndag 15 maj
4:a sönd i påsktiden
14.00 Familjegudstjänst. Barnkören.
Kyrkans Hus i Skyttorp.
Söndag 22 maj
5:a sönd i påsktiden
9.30 Högmässa.
Lördag 28 maj
14.00 Konfirmationsgudstjänst.
Söndag 29 maj
Bönsöndagen
18.00 Mässa. V-Dalas teologgrupp
medverkar.
Torsdag 2 juni
Kristi Himmelsfärds dag
8.00 Gökotta
Söndag 5 juni
Söndagen före pingst
14.00 Gudstjänst. Skyttorp.
Söndag 12 juni
Pingstdagen
9.30 Högmässa med Kyrksöndag.
Kyrkbänken nr 2 2011

Foto: Sabine Leutenegger (c) Taizé

Taizéresa 6-15 augusti

•
•

För dig som hört talas om Taizé men aldrig varit där.

•
•

För dig som längtar till södra Frankrike sommartid.

•

För dig som vill se en kyrka full med tonåringar och unga 		
vuxna.

•

För dig som behöver en vecka i stillhet eller en bara-vara-		
vecka.

För dig som är nyfiken på en andlighet som vi mest smakar på
genom de meditativa sångerna därifrån.
För dig som vill träffa andra människor i samma ålder (i Taizé
finns alla åldrar representerade!) från andra länder och kulturer och mötas i samtal om livet och tron.

Välkommen att anmäla dig till pastoratets pilgrimsresa till Taizé i
sommar. Särskilt inbjudna är de som konfirmeras i år eller konfirmerades förra året men alla som vill följa med är välkomna.
Informationsträff i församlingsgården, Storvreta, 25 april (Annandag
påsk) kl 18.00.

Fakta om resan

Resan: Vi kommer att åka med Delfinbuss och resan tar ca 35 timmar. Bussen stannar med jämna mellanrum men i princip går färden
i ett.
Kostnad: Vuxna över 30 år betalar 4000. Ungdomar 15-29 betalar
3200. Barnfamiljer andra priser. Den största delen bekostar bussresan som troligtvis startar vid församlingsgården, Storvreta. Resten är
mat och boende i Taizé.
Anmälan: Senast 1 maj.
Reseledare: Kristina Hognesius Lockner, som gärna svarar på frågor
om både Taizé och resan och tar emot anmälan till resan.
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Rastplats under vandringen

Sommaren 2011 – en sommar för pilgrim
I år är det 50 år
sedan Dag Hammarskjöld, en av våra
mest kända svenskar,
förolyckades under
ett FN-uppdrag i
Kongo. Den pilgrimsvandring, som
kommer att äga rum under hela
sommaren och avslutas i Backåkra
och Lund den 18 september, sker till
hans minne och som en manifestation
för fred och mänskliga rättigheter i
världen.
PAX-vandringen, som den
kallas (pax betyder fred),
startar officiellt med högmässan i Uppsala domkyrka
den 12 juni kl 11. Då sänder
ärkebiskop Anders Wejryd ut
de pilgrimer som kommer att
vandra den nya Ingegerdsleden, sträckan mellan Uppsala
och Stockholm. Söder om
Stockholm går vägen vidare,

fortsätta den 12 juni har man två
dagar att vila på…

Pilgrimsleden genom Tensta, Lena
och Ärentuna församling börjar nu
få både form och namn: ”Pilgrim i
Tiundaland – Marialeden”. Längs
sträckan Tegelsmora – Gamla Uppsala ligger flera kyrkor, som är helgade åt Maria och innehåller unika
och vackra bilder av Herrens Moder.
Förhoppningsvis kommer leden att
hinna markeras nu under våren.

Det är underbart att vandra! Har du
möjlighet att delta någon eller några
dagar – eller hela veckan – så anmäl
dig till Els-Marie Eriksson på pastorsexpeditionen, 36 62 10. Vår vandring
kommer inte att kosta någonting, det
kommer att finnas mat till frivilligt
självkostnadspris på våra ”landningsställen” och golvyta att sova på.
Det är lämpligt att ta med sig liten
ryggsäck med extrakläder
och termos samt sovsäck och
liggunderlag.

”Vägen inåt kan bli en väg utåt.
Vägen utåt kan för den som går den
med öppna ögon och skärpta sinnen
i sin tur i djupare mening bli en väg
hemåt.

man kommer att landa i Vadstena
den 17 juli, och sedan kommer
några att korsa Vättern och vandra
genom Västergötland och via Göteborg, medan en kortare väg går rakt
söderut.
Till Pilgrimscentrum i Vadstena kan
man anmäla sig för att vandra någon
av sträckorna under en eller flera
dagar – eller veckor. Se nästa sida.
Utförlig information finns också på
www.pilgrimscentrum.com
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Vandringen genom vårt
pastorat

Dag Hammarskjöld
Den 6 juni är årsdagen av ledens
invigning. Då inleds vår anslutningsvandring, från Tegelsmora kyrka kl
10.00. Via Örbyhus sker ankomst till
Vendel för övernattning där samma
kväll. Den 7 juni vandras via Viksta
till Tensta, där övernattning kan ske
i Bygdegården. Den 8 juni går vägen
via Lena till Storvreta och övernattning i församlingshemmet, och
torsdagen avslutas vandringen med
att via Gamla Uppsala följa Eriksleden till domkyrkan. Vill man sedan

Så här vandrar vi
Långsamhet, frihet, enkelhet,
bekymmerslöshet, tystnad,
delande och andlighet är
pilgrimens sju nyckelord. Att
vandra som pilgrim är att öva
sig i de kvalitéer som vi ofta
lider brist på i vårt vardagsliv,
och som är svåra att skapa där.

Vid rastplatserna håller vi
en kort bönestund och sänds iväg
med ett litet ord att meditera över.
Vi vandrar vissa sträckor i tystnad,
andra i samspråk – om man vill! –
med kända eller okända medvandrare. Det är förunderligt lätt att komma
varann nära på pilgrimsvägen. Och
nära naturen, förstås. När sikten är
fri befrias också sinnet, och naturen
och kyrkorna talar på ständigt nya
sätt det vårt hjärta behöver.
Kyrkbänken nr 2 2011

Praktisk information
En jourbil kommer att finnas i beredskap varje dag. Skjuts från stationen
i Örbyhus till Tegelsmora kyrka eller
andra skjutsar ordnas vid behov. Gunilla Rödström, komminister i Vattholma pastorat, kommer att vandra
med som kaplan hela vägen. Några
vana vandrare kommer att fungera
som stigfinnare för varje dag.
Frågor besvaras av Gunilla Rödström, 31 42 40
gunillarodstrom@svenskakyrkan.se
eller av diakon Siv Rang Pettersson,
36 65 59, siv.rang@svenskakyrkan.se.

PAX-vandringen

Pax logotypens färger, grönt, gult, rött
och svart, är hämtade från Kongos
flagga. Färgerna står för yttre vandring
(grönt), inre vandring (gult) och vidare-vandring (rött). Vidarevandring kan
i detta sammanhang stå för solidaritet,
hur vandring kan påverka mig och
andra senare i livet. I Pax loggan kan
man ana peace-märket och läsa PAX –
i PAX finns Kristusmonogrammet.

msvandring i hela Sverige
Se också www.pilgrim.nu, som är den
svenska pilgrimsrörelsens riksorganisation, eller pastoratets egen hemsida
som du hittar på
svenskakyrkan.se/vattholma.
VÄLKOMMEN ATT VANDRA!

Vandring längs sommarvägen

Sändning 12 juni ifrån Domkyrkan i Uppsala av ärkebiskop
Anders Wejryd.
Vecka 1 Uppsala – Stockholm
12 juni – 19 juni.
Vecka 2 Stockholm – Tullgarns
slott/Trosa 20 juni – 26 juni.
Vecka 3 Trosa – Kvarsebo
27 juni – 3 juli
Vecka 4 Kvarsebo – Gårdeby
4 juli – 10 juli
Vecka 5 Gårdeby – Vadstena
11 juli – 17 juli
Vecka 6 Vadstena – Skara
18 juli – 24 juli
Vecka 7 Skara – Lödöse
25 juli – 31 juli
Vecka 8 Etapper i Göteborgs stift.
1 augusti – 7 augusti
Vecka 9 8 augusti – 14 augusti
Efter denna vecka flyttas vandringen upp till Ödeshög och Franciskusleden.
Vecka 10 Ödeshög – Månsarp
15 augusti – 21 augusti
Vecka 11 Månsarp – Gåvetorps
gård 22 augusti – 28 augusti
Vecka 12 Gåvetorps gård – Ryd
29 augusti – 4 september
Vecka 13 Ryd – Åhus
5 september – 11 september
Vecka 14 Åhus – Backåkra
12 september – 18 september
Ärkebiskop emeritus KG Hammar
tar emot i Backåkra. Lunds Biskop
Antje Jackelén kommer att delta
någon del av vandringen sista
veckan.
Söndagen den18 september
Pax-manifestation i Lund.
För deltagande, läs mer på http://
www.pilgrimscentrum.com/ eller
kontakta Pilgrimscentrum i Vadstena.
Pilgrimscentrum
Klostergatan 7
592 30 Vadstena.
Telefon: 0143-10571.
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl

Påskkorsord
Namn ................................................................
Adress...............................................................
Postadress........................................................

14

Priser
Tre bokpriser utlottas bland dem
som skickar in rätt lösning på
korsordet i denna tidning. Skicka
lösningen till Pastorsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast den 19 maj.
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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		
Past.adj Ulrika Baydoun			

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

Diakon Siv Rang Pettersson 		
Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
Pedagog Ingrid Ivarsson			
Husmor Anette Lindström		

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: 072-740 80 10
tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 31 50 24, 076-203 62 62
tel: 36 62 10

Förs.ass. Gabriella Ersson		
Emmeli Andersson			
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61, 0703-79 19 29
tel: 35 20 61
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs.ass. Astrid Hansander		
Lisbeth Wahlberg			

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 90 45

tel: 35 07 09, 0709-72 61 84
tel: 35 07 09

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Ann-Kristin Liljenström			
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

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

Kyrkorådens ordföranden

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

Kyrkonämnden

Ordf: Gunnar Edqvist			

tel: 08-511 774 83, 0768-23 77 55
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 37 90 15, 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 92 08
tel: 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
tel: 018-31 50 21
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Kollekt till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar på Påskdagen.

T

ill sommartiden hör för väldigt
många att man åker utomlands under kortare och längre
tid. Inte minst gäller detta ungdomar, som med ryggsäck drar iväg ut
i Europa eller längre bort. Många
upplevelser väntar och på de allra
flesta platser klarar man sig med sina
språkkunskaper för att lösa enklare
problem, som kan inträffa.
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När allt fungerar som planerat
är målet med resan att uppleva så
mycket som möjligt från andra länder
och kulturer. Men ibland kan man
behöva en fast punkt i tillvaron där
man känner sig hemma och får tala
sitt modersmål. Det gäller vare sig
om man är ute på resa, arbetar eller
bor utomlands. Man kan behöva en
plats där man kan möta nya vänner
och uppleva ge menskap och trygghet
men också, inte minst viktigt, dela
sorg och få stöd i svåra stunder. Här
har Svenska kyrkan i utlandet har en
viktig roll att fylla. Vi tror också att
alla behöver den tillit som Gudsmötet
kan ge. Därför står alltid gudstjänsten
i centrum, söndag som vardag. Med
en inbjudan till mötet med Kristus i
brödet och vinet, till psalmsången och
samvaron med andra människor.

att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Det finns 45 svenskkyrkliga församlingar utanför Sveriges gränser.
På ytterligare 80 platser firar man
regelbundet gudstjänst. Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt
som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen
om medmänniskan är en viktig del
i arbetet. Man har också en viktig
uppgift att fylla genom sin speciella
kompetens att hjälpa drabbade och
anhöriga, vid olyckor och katastrofer
som berör svenskar utomlands. Att
vara folkkyrka är också att vara med
i det riktigt svåra, när krisen eller katastrofen drabbar. Därför är det viktigt att utlandskyrkan finns på plats
för att ge stöd när allt går sönder
under utlandsvistelsen eller när terror
eller naturkatastrof drabbar. Personal
och frivilliga från församlingarna
besöker svenskar på sjukhus, ombord
på båtar och i fängelser.

Svenska kyrkan finns i 25 länder
runt om i världen och uppdraget är

I Europa finns Svenska kyrkan
i flera storstäder, till exempel Ber-
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lin, London och Paris. Även i våra
nordiska grannländer finns svenska
präster och utlandspersonal som du
kan vända dig till. Du hittar också
Svenska kyrkan på många turistmål, till exempel
i Spanien och
på Cypern. I Asien
finns det utlandsförsamlingar i bl a
Bangkok, Phuket
och Sydney. I
Syd- och Nordamerika finns det
församlingar i
USA, Brasilien och
Kanada.
Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans
kansli i Uppsala. Telefonnummer dit
är 018-16 95 00. Du kan också kontakta informationsservice på info@
svenskakyrkan.se eller 018-16 96 00.
(Källa: Svenska kyrkans hemsida
svenskakyrkan.se/utlandskyrkan)

Längst t v: I Sydney
finns Svenska kyrkan,
liksom i många andra
större städer runt om
i världen. Foto: Anki
Lindström Larsson
T v: Ett av många
möten för personalen
i Svenska kyrkan, San
Agustin. Foto: Arne
Larsson/IKON

+11

+12

-12

