Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 4 2012
12:e sönd eft Tref – 21:a sönd eft Tref
sept–oktober

Möte med Erasmus sid 6
Ängladag sid 10
Möte med ikonen sid 13

Du är välkommen
T

he only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do
nothing.” Det enda som behövs för att det onda ska segra är att goda människor inte gör någonting. (Edmund Burke.)

Du, Gud, kan visa nya vägar,
du lossar det förflutnas band
och jag får leva trygg,
befriad ledd av din hand.
Du ger mig nya möjligheter,
när ingen annan bryr sig om.
Din kärlek ger mig kraft
och styrka att börja om.
Du ger mig löfte om en framtid
som lyser ljus och underbar.
När det som varit bleknar undan
står löftet kvar.
Ja, Du är början – du är slutet
som när en cirkel sluter sig
och genom livets alla skeden
är Du hos mig.
Så låt din Ande vara med oss
i allt vi gör på denna jord,
vi klarar mera än vi anar
genom Ditt ord.		
John Bell (Psalm 802 i Psalmer i
2000-talet)

Denna rubrik inleder en film; ”The rise of evil”, som familjen såg tillsammans en kväll i somras. Den är inte ny, men ändå sevärd, och handlar om
Hitlers väg till framgång och ett maktövertagande i Tyskland innan andra
världskriget. Filmen slutar just som kriget inleds, och vad som hände under
detta krig finns fortfarande i många människors minne.
Då regnandet har slagit alla rekord, har tiden fördrivits med en och annan
bok och film under semestern. Det har slagit mig att svenska deckare säljer
väldigt bra – såväl här som utomlands – både i film och bokform. Kanske är
deckare det som människor läser mest av?
Samtidigt har dagspressen varit späckad med reportage från Breiviks
domstolsförhandlingar i Norge, Mangs i Sverige, ett rasande inbördeskrig i
Syrien, dödsskjutningar i Aurora… Ja, när man börjar rada upp allt blir det
mycket elände!
– Vi är väldigt sysselsatta med att fundera över ondskan och sätt att avsluta
livet på, sa jag till min man, och tänkte på alla dessa deckare, som går dagligen
på TV, och artiklar om hemska händelser, som mötte mig när jag slog upp
tidningen.
–Hur kommer det sig att vi i vår tid verkar intressera oss mer för dödens
ögonblick än för livets? Vi lever ju – i oändlighetens perspektiv – bara ett
ögonblick!
– Kanske för att det är just det vi fruktar mest, svarade han. Det är ofarligt
att se det hända någon annanstans, och ger oss kanske en känsla av att vara
odödliga – eller att döden inte berör oss? Eller är det en fruktan för själva
Livet?
Jesu livsberättelse handlar om ett liv som aldrig dör, och att det goda
segrar till slut! Det handlar inte om liv på någons bekostnad, utan liv som en
gåva, given av nåd och kärlek. Han gav oss liv av sitt liv – och än idag lever
det budskapet mitt ibland oss. I våra gudstjänster tackar vi Gud ständigt för
Livet, och lovsjunger Honom som skapade allt. I församlingarnas verksamheter försöker vi rusta människor för Livet, på ett andligt och personligt plan.
Gud är kanske en synonym till god? I vissa språk är namnet för gud och
god detsamma. Genom att stärka det goda i våra liv, hjälpa varandra att finna
och våga tro på det, har vi en bättre beredskap att upptäcka de krafter i vårt
samhälle och i oss själva, som är destruktiva och utestängande. Ibland behöver vi hjälp att stärka det goda inom oss – tron på oss själva och våra positiva
egenskaper.
I våra tre församlingar startar nu höstens verksamheter. Där kan du finna
allt mellan himmel och jord – verksamheter och aktiviteter som vill vara en
kompass och vägledning i livet. Vi inbjuder till öppet hus, öppen förskola,
barngrupper, föredrag och gemenskap, samtal och stödverksamhet i tider av
motgångar och sorg, sång till Guds ära för både stora och små – och sist men
inte minst platser för gemensam gudstjänst och delande av livets och trons
erfarenheter. Få platser i vårt samhälle idag är platser där man möts oberoende av ålder eller etnisk tillhörighet, men kyrkan är just en sådan plats. Här
är alla välkomna! Du med!

Christina Engqvist, kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: En kyrkråtta, Gunlög Rosén, i Ärentuna kyrka. Foto: Mats Wilhelm.
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Nyckel till gudstjänsten
SANCTUS- sången om den gränslösa glädjen.
”Därför vill vi med dina trogna i alla tider och
med hela den himmelska härskaran prisa
ditt namn och tillbedjande sjunga”.
Så inleder prästen den jublande sång i högmässan som kallas Sanctus, eller Helig.
Det händer att vi har det på känn – att
tidens och rummets gränser inte är så definitiva. Livet är mer… Världen är större…
Det är också kyrkans tro, det finns ett rike
bortom rum och tid, himmelriket, som finns
både inom oss, omkring oss och bortom
rum och tid.
I sanctus-sången, som vi sjunger när vi
närmar oss den heliga måltiden, får vi en
påminnelse om att vi tillhör evighetens
värld. Vi får också glädja oss åt att vi tillhör
en stor gemenskap, ”med dina trogna i alla
tider och med hela den himmelska härskaran”.

Även om vi inte alltid är många i gudstjänsten, så är vi en del av världens största
gemenskap, den kristna kyrkan på jorden.
Många miljoner människor när och fjärran
firar gudstjänst samtidigt med oss, sjunger
och ber. Och människor som levt före oss firar sin jublande gudstjänst i himmelen. Där
understöder de vår jordiska, ofullkomliga
gudstjänst. Det som vi har på känn då och
då är verkligt. Himmelen finns och vi är en
del av Guds gränslösa församling.

Vad betyder det?
En artikelserie om gudstjänstens olika moment.
Kyrie
Gloria
Credo

Sanctus
Agnus Dei

Helig-sångens ord kommer från profeten Jesaja (Jes.6). Han ser i en syn Gud och
änglarnas rop får himmel och jord att darra.
Men helig-sången innehåller också ord om
Jesus. ”Välsignad är han som kommer…”,
ord som mötte Jesus, när han red in i Jerusalem. Guds son, den gode herden och vår
vän kommer även till oss i vår gudstjänst
för att ge oss något att leva för och dö på,
en tro och en trygghet.
Rolf Larsson

Det rika kyrkoåret

J

ag älskar våren, årstiden då allt blir nytt.
Det blir så rent efter senvinterns smuts.
Jag älskar sommaren då växtkraften tar
över och öser över oss ett överflöd av färger, dofter och ljud. Jag älskar hösten med
det färgsprakande, med skördar av frukt
och bär, med klara dagar och hög himmel.
Jag älskar vinterns rimfrost, kyla och snö,
mörka kvällar med levande ljus.
Men jag njuter inte råkalla vårdagar,
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fröjdas inte över gråmulen
sommarhimmel, tycker inte
att hösten är underbar när
lerkokorna följer skorna in
i huset och önskar ibland att
barmarksvintern tog slut.
Men något som jag aldrig upphör att förundras och
glädjas över är kyrkoåret. Om
man ger sig tid att sätta sig in
i kyrkans fantastiska kalender
blir ingen vecka den andra lik.
Och även om man inte följer
varenda söndags egna budskap,
så finns det övergripande kyrkoåret att gå in under.
Det börjar med advent, en
eftertänksam tid, full av eftertanke och förväntan. En tid som
borde uppmärksammas mer och inte bli
en ursäkt för ett förtidigt julfirande. Sen
kommer julen och trettondagstiden med
så många firningsämnen, som är så lätta att
ta till sig. Gud blev en av oss.
Så fastan som visar på lidandet i världen och inom oss själva och hur Gud
finns med i allt detta som den som vill
något helt annat. Och detta, det Gud vill,

visar sig i påsken och påsktiden. Då firar vi
att Livet vann - dess namn är Jesus. Detta
är den stora festen! Sen kommer pingsten
då hjälparen, den helige Anden, blir huvudperson. Anden som ber för oss när vi
själva inte orkar och som förmedlar Guds
röst till oss idag.
Och sen kommer den långa Trefaldighetstiden, undervisande och förklarande
- en tid för växande i tro och insikter
om hur vi bäst ska leva våra liv. Allhelgonatiden sedan, då minns vi alla dem som
banat väg för oss i tro och umbäranden.
Men som också förmedlar budskapet om
Guds kärlek och omsorg om oss i allt.
Ja så är vi framme vid advent igen.
Detta var bara en snabbspolning, det
finns oändligt mycket mer att upptäcka,
enskilda söndagar med angelägna teman
och möjligheter för reflektion kring det
egna livet idag.
Kom och var med under ett år av ständigt nytt.
Ann-Christin Lindström Larsson
Redaktör för Kyrkbänken
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Ärentuna församling
Varmt välkomna till höstterminens
gudstjänster och samlingar under
veckorna.
Kontaktadresser till församlingsexpeditionen och församlingens anställda finns på sidan 15.

Onsdagkvällar
i församlingsgården
Fördjupning mitt i vardagen, mitt i
veckan. Varannan vecka firas enkel mässa. Varannan vecka sjunker vi ner i en
taizébön fylld av ljus, sång, tystnad och
bön. Varannan vecka finns möjlighet att
lite närmre studera söndagens epistelläsning i gudstjänsten.Varannan vecka möts
samtalsgruppen i ”en vuxen väg till tro”
(se sid 12).
Varje onsdag börjar vi 18.30 i kapellet för att ca 19 fortsätta med fika för den
som vill. 19.30 börjar sedan bibelstudiet
(öppet för alla), respektive samtalsgruppen (kräver föranmälan).
Jämna veckor med start 5 september: veckomässa. Bibelstudium börjar 3
oktober. Udda veckor med start 12 september: taizébön. Samtalsgruppen börjar
26 september.
Texter och teman i bibelstudiet
3 okt: Apg 16:11-15 ”Att lyssna i tro”
17 okt: Apg 9:36-43 ”Att leva tillsammans”
31 okt: Upp 7:9-17 ”Helgonen”

Upptaktsgudstjänst 2 sept
Ny termin, nytt läsår, nya möjligheter att
det här ska bli ett riktigt bra år för alla i
Ärentuna församling.
Vi startar med gudstjänst i kapellet i Storvreta kl 11 den 2 september.
Därefter kyrklunch och
söndagskul. Gunlög Rosén medverkar och hjälper oss att tänka i nya och
gamla banor kring livet
som kyrka och församling. Välkommen med på
en härlig upptakts- och
idédag för alla åldrar!

Kyrktaxi i Ärentuna
församling
Ärentuna kyrkoråd har beslutat att personer med rörelsehinder alltid ska kunna ringa
kyrktaxi för att ta sig till gudstjänsterna. För övriga församlingsmedlemmar erbjuds kyrktaxi
i samband med gudstjänster, om man bor längre bort än 4 km från gudstjänstlokalen.
Kyrktaxi beställs vardagar under kontorstid via församlingsexpeditionen på tel 366210.

Kyrkträffen

Bibliska figurer

Kyrkträffen är en öppen gemenskapsstund
med ett intressant program av inbjudna
talare eller musiker. Vi träffas varannan
torsdag udda veckor kl 13 i församlingsgården.Vi börjar kl 13 med att äta tillsammans à 35 kr. Alla är välkomna – yngre
som äldre.Vi börjar med bussresa till Gävle den 13 september (se info nedan).

I Ärentuna kyrka har under sommaren
funnits en utställning med bibliska figurer. T ex har man kunnat se motiv som
nattvardens instiftande på den plats där
man på 1300-talet förvarade nattvardssakramentet. Vi fortsätter att tillverka nya
gestalter under hösten. Bl a Adam och
Eva. Har du lust att vara med så är du välkommen.Vi träffas 9.30 – ca 14.00 fredagarna 14 sept, 12 okt, 16 nov samt 7 dec
(i Alunda).Tag kontakt med Siv Rang om
du vill vara med.  

Program:
27 sept: Mariette Manktelow från Lillvreta.
Blommornas vittnesbörd – Linblomman.
11 okt: Open doors, som arbetar för förföljda kristna ute i världen, kommer och berättar om sitt arbete.
25 okt: Storvretas PRO-kör Mixljud sjunger.
8 nov: Siv Rang och Gunilla Rödström berättar om en vecka på OS i London
22 nov: Rolf Larsson, präst från Vattholma.
Till Franciskus och Engelbrekt – om Arboga,
en medeltida stad.
6 dec: Adventskalas med buffé (obs! 60 kr.)
Husbandet samt Maj, Ing-Britt, Lasse, Ulf,
Gunnar med dragspel och nyckelharpor.

Baka med oss!
Hjälp till att baka till kyrkträffens efterrätt
och till kyrkkaffet, samt duka till torsdagens kyrkträff. Vi träffas i församlingsgården kl 13-15 onsdagar udda veckor med
start 26 sept.

Resa till Gävle 13 sept
Buss utgår från Storvreta församlingsgård kl 9 mot Tensta och Skyttorp (från
Skyttorp 9.45).
Busskaffe, guidning på järnvägsmuseet,
lunch i järnvägsvagn, andakt i Älvkarleby
kyrka, kaffe på café Furiren. Hemkomst
ca 17.15. Kostnad 200 kr och anmälan senast 5 sept till församlingsexpeditionen.

Efterlysning
Har du lust att hjälpa till med någonting i församlingen? T ex fixa pannkaka till pannkaksgudstjänsten, dela ut blommor till äldre, be förbön i söndagens gudstjänst eller någonting annat? Tveka inte att höra av dig till Siv Rang eller Kristina Hognesius Lockner. Du bestämmer själv hur mycket och med vad du vill delta.
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Matfantasi!
Vill du lära dig mer om säsongsbetonad
matlagning? Kom med i Ställ om, Storvretas matcirkel i församlingsgården.Vi
träffas en torsdag i månaden under hösten
för att laga vegetarisk, internationellt inspirerad mat och äta tillsammans.
Tid:17.30–20.00 6/9, 4/10, 1/11 och 29/11.
Ledare: Gunlög Rosén och Mona Norén
Kostnad: Självkostnadspris för maten
Anmälan till Mona tel 0705-16 94 71,
mona.noren@comhem.se

Lust att sjunga?
Ärentunakören söker sångare i alla röstlägen inför höstens satsningar.
Vi sjunger blandad repertoar från äldre
till nutida musik som gospel och musik
av t ex Benny Andersson. Du behöver
inte kunna läsa noter. Kom och lyssna
när vi övar och se om det kan vara något
för dig! Vi övar på onsdagar kl 19-21 i
församlingsgården, Storvreta. Vill du veta
mer, kontakta Margareta Ranudd.

Musikcaféer
Höstens musikcaféer i Storvreta församlingsgård äger rum kl 15 följande söndagar:
26 aug: Ali Djeridi, trummor och Andreas
Hellqvist, hammond. ”Ferlin i ord och musik
i jazzton”.
30 sept: Niclas Malmberg och Lina Lönnedahl. ”Den hemliga trädgården”.
28 okt: Körgruppen ”Alt som Allt”.
18 nov: Mattias & Stefan underhåller. ”Minns
i november”.
16 dec: Ärentunakören sjunger advents-och
julsånger. Andakt.
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Kaffebönegrupp

Kaffebönegruppen träffas varannan tisdag kl 10–12 med start 11 september.
Diakon Siv Rang leder oss i andakten i kapellet. Vi sjunger psalmer och
visor, oftast med Inger Edqvist vid orgeln. Bönen är viktig i vår grupp. Vi
ber till Gud för människor i vår omgivning, som har det svårt på olika sätt.
Var gång vi träffas läser vi upp namnen
på de konfirmander som går och läser,
att lästiden ska bli givande för dem.
Efter timmen i kapellet dricker vi te
eller kaffe med dopp. Samtalen pendlar
mellan stort och smått.Vår grupp är liten - mellan fem och tio personer – så
det finns plats för fler.
Välkommen du också!

Agneta Aspenmo

Alphakurs -

guidad tur i kristen tro
”Roligt att träffa nya människor. Inspirerande föredrag. Stor gemenskap. Att
höra andras tankar har hjälp mig själv
att veta vad jag tycker och tänker”
Hele Feldt, Björklinge

Vad är det?
Vattholma pastorat inbjuder till Alphakurs. Kursen är till för dig som vill dela
tankar och känslor inför livet och som
undrar om Jesus och Bibeln har något
att tillföra på 2000-talet. Kursen hålls i
kyrkor av olika slag över hela världen.

Kurskvällar
Herrarnas ”Gubbträff”
Gubbarna - gentlemen, single 65+, är
efter sinnelaget ensamstående ynglingar,
herrar, gampojkar och (krut-)gubbar, som
samlas varannan torsdag (jämna veckor)
till lunch i församlingsgården, Storvreta.
Där serveras utan variation ärtsoppa
och ungspannkaka. Det är samtal, högläsning, nutidsorientering och minnen till
eftermiddagskaffet. Start 6 september kl
13-15. Sista torsdagen för terminen blir
13 dec. Förstagångsdeltagare ombeds att
anmäla sig i förväg till församlingsexpeditionen tel 36 62 10.

Du avsätter en kurskväll i veckan och
en lördag. Kvällen börjar med att vi äter
tillsammans. Sedan lyssnar vi på ett föredrag över kvällens ämne, som handlar
om den kristna tron i teori och praktik.
Slutligen samtalar vi i små grupper, där
vi bearbetar kvällens ämne och kommer med egna frågor och synpunkter.
Första träffen är en ”prova på gång” där
du kan se om kursen kan vara något
för dig.
Kostnad: Självkostnadspris för maten, 20 kr per gång. Allt material finns
att låna.

Kursstart: 20 september kl 18.30.
Tillfällen: 11 torsdagar 18.30–20.30
och en lördag.
Plats: Församlingsgården Storvreta
Info och anmälan till kursledarna:
Sigvard Sundqvist, 0722-222505,
s.sundqvist@gmail.com
eller Johan Lautmann, 070-2830933
johan.lautmann@svenskakyrkan.se
”Alphakursen förändrade och förbättrade mitt liv. Stora ord, men så
är det. Här hittade jag en gemenskap
som var ärlig och positiv. Formen var
avdramatiserad med att äta först, sedan
ett inspirerande föredrag och därefter
samtal, antingen om det man hört eller
något annat som kändes viktigt och låg
nära ens hjärta.”
Mikael Bedrup,Tensta

Alf G Lindström
Döpta
19/5
27/5
2/6
2/6
9/6
10/6
16/6

Lars Melvin Andersson
Karl-Erik Otto Lundkvist
Karl Filip Peter Wall
Liam Gustav Jirhede
Ella Lovelia Susanna Viklund
Ida Linnea Marie Forsberg
Alvin Thomas Alfred Viggo
Lindholm Kastberg
17/6 Ludvig Jonas Edén
23/6 Anna Emilia Heljestrand
24/6 Alma Britt Agneta Lööw
Konfirmerade
6/5

Simon Boquist
Axel Lundberg
Benjamin Nukicic Wennman
Jonathan Pettersson
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26/5 Julia Borghede
Sofia Carlsson
Felicia Gustafsson
Sofia Hedberg
Sandra Helin
Kasper Janols
Emma Jerner
Moa Karlsson
Oliwer Kellgren
Amilia Linder
Julia Lundeborg
Emma Möllerström
Alexander Norrby
Klara Pedersen
Christoffer Weman
Ellinor Weman
Josefin Wendin
Linda Wessman
21/6 Emil Lundqvist

Vigda
12/5 Björn Olof Bertil Larsson och
Kristina Elsy Maria Karlsson
19/5 Dennis Sol och Lisa Olsson
9/6 Jonas Karlsson och
Erika Andersson
9/6 Patrik Källgren och
Maria Jalmerud
12/6 Sven Peter Mörth och
Christine Götegård
Avlidna
6/4 Hans Arne Arnesson
7/4 Karl Ingvar Arne Morén
14/4 Kerstin Helena Hallén
19/4 Hjördis Gulli Ingeborg Thorén
19/4 Lars Olof Norlin
29/4 Sol-Britt Teresia Eriksson
24/5 Anders Lars-Olov Andersson
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Tensta Församling

Möte med
S:t Erasmus.

T

ensta kyrka har fyra skyddshelgon,
alla omnämnda på den 500-åriga
kyrkklockan; S:ta Birgitta, S:t David av Munktorp, den helige Johannes Döparen, och S:t Erasmus. De två sistnämnda
helgonen stötte jag på under min semester i
Italien.Vi tillbringade vår semester i Formia,
en liten stad mitt emellan Neapel och Rom
belägen vid Gaetabukten.
På plats i klostret, där vi bodde, upptäcker jag, när jag studerar kartan, att både kyrka
och torg var uppkallade efter S:t Erasmus.
Kunde det vara samme Erasmus som i Tensta? Jag och familjen beger oss till kyrkan.
Mycket riktigt. Vi har hamnat i St Erasmus
stad Formia. Han är stadens skyddshelgon
tillsammans med Johannes Döparen. Samma
helgon som i Tensta! Det visar sig att kyrkan
i Formia är byggd ovanpå S:t Erasmus grav.
Under senare tid har utgrävningar gjorts
och flera gravar under kyrkan frilagts varav
en av dem var S:t Erasmus.
Det var inte bara att kliva ner, det krävdes
särskild nyckel och guide. Det var tydligen
ingen vallfartsort, men efter tredje försöket
i samband med en mässa lyckades jag med
teckenspråk och orden: "possible la tomba St
Erasmus visite?" göra mig förstådd och jag
fick se platsen där Erasmus haft sin viloplats.
Graven låg på en gravplats för både kristna
och icke-kristna, mycket likt katakomberna
i Rom. Varje grav hade ett eget fack i väggen. Här var platsen bara något utgrävt.
Kyrkvärden berättar på italienska om
helgonet. Jag förstår inte mycket. Jag tecknar bilden av Erasmus såsom han avbildas
i målningen i Tensta med biskopshatt som
bedjandes får sina tarmar utdragna med en
vev. Kyrkvärden skrattar och säger att det är
en felaktig legend. Det visar sig att bilden
på S:t Erasmus i Tensta är byggd på ett missförstånd. Erasmus är sjöfararnas helgon (kallas också S:t Elmo) och har avbildats med
en vev för att hissa segel. När denna bild
hamnat i Sverige och annorstädes har veven
tolkats som helgonets avrättningsredskap. I
Konfirmerade
13/5 Jonas Alm
Felicia Andersson
Lucas Branteström
Clara Englund
Daniel Johansson
26/5 Oscar Johansson
Madeleine Wendin
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Victoria och Johan Lautmann utanför S:t Erasmus grav.

själva verket led Erasmus mattyrdöden på
ett lokalt colloseum i Formia under de svåra
förföljerna under kejsar Diocletianus under
200-talet.
Kyrkan såg relativt ny ut, men på platsen
har alltså kristna i över 1800 år ihågkommit
biskopen Erasmus. När Erasmus kom till
Tensta hade han varit död i tusen år, men
fann ändå sin plats i kyrkan bredvid predikstolen och på kyrkklockan.
S:t Erasmus grav i Formia var tom. När
saracenerna förstört staden på 800-talet flyttades kvarlevorna till grannsstaden Gaeta,
där han ännu idag har sitt vilorum. Man
firar både Erasmus och Johannes Döparen i Formia. Man bär runt deras statyer i
stan och far slutligen iväg med dem ut på
sjön. Kyrkvärden berättade att de ibland firas samtidigt och att de då tog olika turer
genom staden, tills de slutligen hälsade på
varandra ute på havet.
Det var en märklig känsla att stöta på
vårt skyddshelgon på hans ursprungsplats.
Långt innan EU och internet fanns en gemenskap mellan människor där man delade
kultur och tro. Den världsvida kyrkan har
Vigda
12/5 Dan Wiktell och Eva Blanck
2/6
Damian Mielniczek och Linda 		
Pehrson
5/6
Jörgen Svensson
och Ulrica Hammarling

Så här avbildas S:t Eramus i Tensta kyrka.

den egenskapen att den ger samhörighet.Vi
har alla döpts in i en samma kyrka och är var
och en del av Kristi kropp, vare sig vi levde
på 200-talet i Formia eller i Tensta år 2012.
Johan Lautmann

Träffpunkt dagtid
Tensta/Skyttorp
Kyrkans Hus i Skyttorp.
Varannan onsdag kl 11.00
En möjlighet till gemenskap med gamla och
nya vänner. Vi träffas och tar del av ett timslångt program och delar därefter en lättare
måltid. Varmt välkomna!
Torsd 13 sept Resa till Gävle och Älvkarleby
Vi besöker järnvägsmuseet, Älvkarleby kyrka och Laxön.
Kostnad: 200 kr,
Anm: senast 6/9, tel: 018-366210 (ange ev.
specialkost)
26 sept Hur skyddar man sig mot brott?
Hans Wallin, närpolisen i Uppsala
10 okt Präst i skilda världar.
Möt Kajsa Öhlmér, som bl.a. arbetat som bataljonspastor i Kosovo, flygplatspräst, fjällpräst och kyrkoherde i New York
24 okt Ottarsbälgarna, Björklinge
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Tensta Kyrkliga syförening
Torsdagen den 6 september startar Tensta
kyrkliga syförening sin hösttermin. Träffarna äger rum varannan torsdag kl 11 i
sockenstugan vid Tensta kyrka.
Nya medlemmar hälsas varmt välkomna. Kontakta syföreningens ordförande
Kerstin Johansson på tel 37 90 44.

Kyrksöndag 26 augusti
Högmässa kl 9.30 i Tensta kyrka. Därefter blir det kyrkkaffe och söndagskul för
barnen. De vuxna inbjuds till samtal och
diskussion om ”Tensta församling i framtiden”. Samtalsledare är Rof Larsson och
Johan Lautmann.
Välkommen att vara med med dina synpunkter och erfareheter.
Kyrksöndagarna fortsätter den
30 sept, 21 okt och 25 nov.
Program meddelas senare.
Se www.svenskakyrkan.se/vattholma

Konfaåret 2012/2013
S

öndagen den 16 september är det
konfirmandinskrivning för alla som
vill vara med om ett konfaår på hemmaplan och är runt 14 år. Särskilt inbjudna är
i år alla som är födda 1998 och bor i vårt
pastorat och/eller går i åk 8 på Ärentunaskolan, men även andra är naturligtvis
välkomna.
Ett konfaår är någonting helt annat än det
vanliga. Här blandas lek och allvar, djup
och yta, självbild och gudsbild, det som är
lätt att prata om och det som är svårt att
prata om. Här finns vardagen med men
även lägerlivet i kortare eller längre form.

I år erbjuder vi en veckoläsningsgrupp
på onsdagar i Storvreta, en helggrupp i
Vattholma och en mer äventyrs- och vildmarksbetonad grupp med bas i Tensta.
Vi hoppas i år också kunna starta upp en
grupp för alla som går på särskolan och
vill konfirmeras. Detta sker i samarbete
med andra församlingar i vårt närområde. Starten för den blir senare i höst
men hör gärna av dig redan nu om du
är intresserad.
Kristina Hognesius Lockner,
samordnare för konfirmandverksamheten

Aktiv kör
Att vara medlem av en kyrkokör
innebär mycket. Som här på bilden,
när Tensta&Lena kyrkokör sjunger
i ottan på Kristi Himmelsfärds dag.
Det kan också vara frågan om att,
som den 10 oktober, framföra körverk av Vivaldi, sjunga på 1:a advent och medverka i julkonserten
i december. Men också att medverka vid några av de söndagliga
gudstjänsterna.
Omväxlande, utmanande och
– väldigt roligt! Du som vill vara
med och sjunga kan kontakta någon av körledarna.

Körer i pastoratet
(Kontaktuppgifter sidan 15)

Barnkörer

Äldre barnkören åk 4–5
Övar torsdagar, 15.30–16.30, fika serveras
från 13.30, i församlingsgården.
Körledare: Margareta Ranudd.

Skyttorp

Vattholma

Barnkören, 7–11 år.
Övar torsdagar kl 16.15–17 i Kyrkans hus.
Körledare: Pontus Adefjord.

Änglakör
Tisdagar kl 14.15-15.00 Dunen åk 1-3
Tisdagar kl 15.30-16.30 Vingarna åk 4-5

Storvreta

Onsdagar kl 15.50- 16.30 Fjunen - Musiklek
ålder 4-6 år

Yngre barnkören åk 1–3.
Övar torsdagar, 14–15, fika serveras från
13.30, i församlingsgården.
Kyrkbänken nr 4 2012

Blandade körer för vuxna
Kyrkokören i Tensta och Lena
Övar onsdagkvällar, kl 19–21 i församlingsgården Trekanten i Vattholma
Körledare: Janniz Jönsson

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

Körledare: Susanne Näslund.
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Lena församling

Tre s k presenningsikoner har inköpts på uppdrag av församlingens kyrkoråd för att pryda vårt kyrkorum, men också för att väcka tankar och funderingar. Det är
tre små bilder målade av Mats Hermansson, domprost i Visby.

Stilla mässa kl 18
sista söndagen i månaden
Stanna upp en stund och möt dig själv,
Gud och stillheten. Sista söndagen i varje
månad firas ”Stilla mässa” i Lena kyrka kl
18. Den kommer att likna sinnesrogudstjänsterna, i enkel form med tystnad,
sång, ljuständning och nattvard, samt en
kort meditation av prästen eller en livsberättelse av någon som vill dela med sig av
sina livserfarenheter. Roland Thalén har
gjort en vacker melodi till sinnesrobönen,
som vi kommer att sjunga.
Vill du också bidra med musik eller
var med och sjunga i mässan, hör av dig
till Susanne Näslund tel 072-740 80 10.
Man kan också bidra med att läsa något;
en bibeltext, en dikt eller bön. Alla som
vill medverka ses tillsammans med Gunilla Rödström i kyrkan kl 17.00.
Du som vill vara med och ordna kyrkkaffe, ta med fikabröd, kom en stund innan så kokar vi kaffe i sockenstugan. Dit
är alla välkomna på fika och samvaro kl
17.30. Mässan börjar kl 18.
Välkomna att dela gemenskap och
stilla stunder!

Söndagsskola i höst!
Välkomna alla barnfamiljer till kyrkan
varje första söndag i månaden! Då får alla
barn, som hellre vill leka, höra bibelberättelse, prata och pyssla än lyssna på predikan, följa med Gunnel, Sara, Rolf eller
Marit till sockenstugan efter att ha varit i
kyrkan en liten stund.
Efter söndagsskolan kommer barnen
tillbaka och deltar i måltiden och gudstjänstens avslutning tillsammans med
föräldrarna. Vi tänker oss ingen direkt åldersgräns, men den som är liten får förstås
gärna ha med sig mamma eller pappa som
stöd. Har du frågor? Kontakta Gunnel
Axelsson, tel 0703 079479. Annars är det
bara att komma.
Efter gudstjänsten kan man stanna på
enkelt kaffe i kyrkan, som vanligt. (2/9
blir det dock lunch i sockenstugan och
möjlighet att delta i idédagen. Även 7/10
blir det mat efter gudstjänsten.)

Döpta
9/6
Jonathan Ferdinand Christos
Hellsing
30/6 Selma Nanna Sofia Löfgren
Konfirmerade
12/5 Alice Berg
Emelie Berg
26/5 Nina Blohm
Amanda Engman
Kim Holmberg
Jesper Lindeberg
David Norrström
Elvira Ottengren
Moa Wallin
Benjamin Öhrn
Avlidna
13/5 Gunnel Margareta Sundström
20/5 Elsy Margareta Jonsson

Gudstjänsttider i höst
I höst och framgent under sept-maj kommer gudstjänsterna i Lena att firas enligt
följande:
Sista söndagen i månaden: Stilla mässa
kl 18. Övriga söndagar kl 11. Första söndagen i månaden högmässa med söndagsskola. Andra i månaden gudstjänst utan
nattvard. Tredje i månaden familjegudstjänst. De månader det infaller en fjärde
söndag, som inte blir den sista i månaden,
blir det en extra högmässa eller gudstjänst
utan nattvard.
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Friluftsgudstjänst vid Salsta fornborg.
Den 29 juli var det friluftsgudstjänst vid den mäktiga Salsta fornborg. Solen sken och ljungen
blommade. Joshua och Oliver passade på att plocka blåbär medan de vuxna lyssnade på predikan.
Tänk vad en gudstjänst kan erbjuda!
Kyrkbänken nr 4 2012

Stipendier i Tensta och
Lena församlingar
Ur Gotthard Svahns minnesfond
utdelas stipendier till ”framåtsträvande ungdomar som utbildar sig i
läraryrket”. Den sökande och minst
en av föräldrarna ska vara född i
Tensta församling.
Ur Tensta magasinskassa utdelas
stipendier för ”jordbruksbefolkningens
yrkesutbildning”. Sökanden ska vara
folkbokförd i Tensta församling.

Ur Lena församlings magasinsoch slåtterallmänningskassa
utdelas stipendium för ”studier inom
lantbruk, skogsbruk och lanthushållning
och därmed sammanhängande yrken.”
I andra hand bidrag till rekreation för
person inom ovannämnda yrkesgrenar
eller till medlemmar av dennes familj.
Sökanden ska vara folkbokförd i Lena
församling.

Öppen gemenskap
om färgernas symbolik

U

nder rätt många år nu har torsdagskvällarna på Trekanten
innehållit föredrag och samtal
med olika intressanta föreläsare. Under
hela förra året var Arne Wiig med oss och
ledde först en kurs om symboler och sedan vårens samtal om känslor. I höst kommer Arne att fortsätta vara med nu tillsammans med vår kyrkoherde Christina
Engqvist. Och det kommer att handla om
färger!

raditionen fått förnyelse och blivit mer känd
och spridd även utanför Egypten. På retreatgården Anafora, mellan Kairo och Alexandria,
har man undervisning i detta. Där kan kristna
från andra kyrkor få stifta bekantskap med
denna tradition. Som ett resultat av detta har
traditionen kommit till Sverige!

Ansökan lämnas till Pastorsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast
8 okt. Ansökan ska innehålla uppgift
om vilket stipendium som sökts, vilken
utbildning man deltar i och planerar, samt
personbevis.

komma. Efter målandet delar vi, de som
vill, tankar med varandra. Kort aftonbön
och avslutning kl 21.

Följande torsdagar kl 19:
13/9 Inledning om Iotakorset och
färgsymbolik
27/9 Rött

Kan det vara något att ägna sig åt? Vi
tror det. Dels för att lära oss inspirerande
nytt om all den färgsymbolik som finns
både i kyrkan och i andra andliga traditioner. Och dels för att färg och målning
(i det här fallet enkel fyll-i-målning) är ett
medel att bli stilla och uppleva Livet i oss.
En form av meditation.

Själva korset är uppbyggt av iotan, den
minsta bokstaven i det grekiska alfabetet,
och den första bokstaven i namnet Jesus.
Iotat bildar ett flätmönster i korset och
delar in det i fält, som målas i olika färger – varje färg med sin betydelse. Varje
deltagare får ett eget kors, och genom undervisning och reflektion över färgernas
betydelse i det andliga och egna
livet, målar vi det bit för bit. Att
måla iotakors är ett enkelt sätt att
närma sig trons inre liv.”

Christina Engqvist, som besökte retreatgården Anafora i Egypten senast i april,
och som nyligen givit ut ett arbetsmaterial om det s k Iotakorset, berättar:

Gemenskapskvällarna börjar
kl 19 med kaffe eller te och en
inledning av Christina och Arne
om ”kvällens färg”.

”Konsten att måla iotakors har sitt ursprung i
den koptiska kyrkan i Egypten. Det är en tradition, nästan lika gammal som kyrkan själv.
Genom den koptiske biskopen Thomas har

Det blir förstås plats för lite
prat och frågor också. Sedan målar
vi i tystnad på våra egna korsbilder, och låter tankar och känslor Kyrkan vid Anafora

Kyrkbänken nr 4 2012

11/10 Grönt
25/10 Vitt
8/11 Gult
29/11 Svart (obs datum)
6/12 Blått och violett i Adventskorset
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Ängladag, änglabygdsmässa och änglamark
– något att fira

D

et finns en bygd i Sverige, som
kallas Änglabygd- och det är
Vattholma. Många känner till
vattholmaänglarna, som finns i många
hem, som en symbol för vår bygd. Under
flera år har änglabygdsdagar firats i Lena
församling.
I år koncentreras programmet till en
enda dag, söndagen den 7 oktober. Den
inleds med att en mycket speciell mässa fi-

ras i Lena kyrka för allra första gången, en
mässa med musik av Janniz Jönsson och
texter av Rolf Larsson. Änglabygdsmässan
kallas den, och handlar både om änglar
och om det som utmärker vår bygd, ån,
slottet, skogar och åsar.
Körsång, texter och psalmsång sammanfogas i en mässa, som uttrycker glädje
och tacksamhet över att få bo i vår vackra
och historiska bygd.

Efter mässan blir det en enklare lunch
och därefter ett samtal i sockenstugan, en
uppföljare till förra årets intressanta samtal: Hur kan änglabygden bli änglamark,
där miljöaspekterna får stå i förgrunden.
Därefter slutar änglabygdsdagen med
att man kan gå en längre eller kortare
sträcka i en guidad vandring, som blir
både historisk och meditativ.

Den 11 augusti vandrade en grupp människor från Tensta kyrka till Lena kyrka, där
man firade middagsbön. Sen gick vandringen
vidare till församlingsgården i Storvreta där
dagen avslutades med en andakt.
Vandringsleden genom Vattholma pastorat
kallas Marialeden och mer man den kan man
läsa på pastoratets hemsida
svenskakyrkan.se/Vattholma kyrkliga samfällighet /Pilgrimsled i Tiundaland

Barn och familj
Tensta/Skyttorp

Vattholma

Ärentuna/Storvreta

Kyrkans hus i Skyttorp

All verksamhet i församlingsgården
Trekanten.

Församlingsgården i Storvreta
och Ärentuna bygdegård (månd).

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

Upptaktsgudstjänst 2 sept kl11.00

Öppet hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12
Kom och träffa barn i all åldrar, föräldrar och
andra vuxna.
Saft, kaffe, och smörgåsar finns till självkostnadspris. Vi leker, pysslar, spelar spel, och
har en gemensam sångstund för barnen.
Öppet hus Tensta
Första måndagen i månaden kl 9–12

Besök från BVC kl 10.30 med möjlighet till
vägning av ditt barn

3/9 Orgelkul i kyrkan – lyssna och prova
orgeln med Pontus.

Kaffe, saft mm finns att köpa för 20 kr/
vuxen och 10 kr/barn. Det finns även möjlighet att värma sin egen medtagna lunch i
våra mikrovågsugnar.

Barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 9–11
Torsdagar kl 9–11

Efterskolverksamhet med start v 35

Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 13.30–15.30
Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16
I våra grupper leker vi, pysslar, spelar spel,
sjunger och lyssnar på berättelser ur Barnens bibel. Vi samlas också till familjegudstjänster under terminen, då barnen på olika
sätt medverkar.
Juniorer åk 4 och 5
En grupp för dom lite äldre barnen där vi
träffas pysslar, spelar spel, leker. Barnen
själva får vara med och bestämma vad vi
ska syssla med under terminen.
Barnkör
Torsdagar kl 16.15–17
Barnkören sjunger i familjegudstjänsterna
men också vid andra tillfällen, t ex Lucia. I
höst ska vi bland annat göra en liten konsert i Gränby centrum.

Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 15–16.30
Miniorer åk 1–3
Tisdagar kl 15–16.30
Vi sjunger, leker, pysslar, pratar och tar del
av Svenska kyrkans tro, värderingar och
traditioner.
Anmälan till Niclas Sand.
Änglakör
Tisdagar kl 14.15-15.00 Dunen åk 1-3
Tisdagar kl 15.30-16.30 Vingarna åk 4-5
Onsdagar kl 15.50- 16.30 Fjunen - Musiklek
ålder 4-6 år
Anmälan till Susanne Näslund.
När man är med i barnkören medverkar
man i några av församlingens familjegudstjänster.
Familjegudstjänster i Lena kyrka kl 11
Söndagarna 16/9, 21/10, 18/11 samt
söndagen 16/12 (kl 16 Luciatåg/avslutning).

Gudstjänster med stora och små
30 sep Simba och David – en gudstjänst
om rädsla och tillit. Barnkören medverkar.
28 okt Pippi hos oss – en gudstjänst om
kärlek. Barnkören medverkar.
25 nov Välkommen med till Kina – en
gudstjänst i anslutning till Kyrkans globalvecka.
Pyttegudstjänst fredagarna 14 sept och
12 okt klockan 10.00.
Pannkaksgudstjänst torsdag 20 sept.
Vi börjar med att äta ugnspannkaka från
klockan 17.00 och gudstjänsten börjar
klockan 18.00.
Öppen förskola
Måndagar och fredagar kl 9.30–12.
Sångstund kl 10.
Församlingsgården i Storvreta.
Måndagar kl 13.30–16.
Ärentuna bygdegård
Öppen förskola med babysång 0-2 år
Torsdag kl 9.30–10 för barn som inte går
10.30–11 för lite större barn.
Församlingsgården, Storvreta.
Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 14.30
(50 kr/termin).
Församlingsgården, Storvreta.
Anmälan och frågor till Ulla-Karin Zetterström.
Yngre barnkören åk 1–3
Torsdagar 14–15

Anmälan och frågor till Gabriella Ersson.

Äldre barnkören åk 4–6
Torsdagar 15.30–16.30

Till barnkören anmälning till Pontus
Adefjord.

När man är med i barnkören medverkar
man i familjegudstjänsterna.
Ungdomskör åk 6 och uppåt.
Onsdagar kl 17-18. Tiden kan diskuteras.
Vi provar på att sjunga i stämmor, spelar
rytminstrument och du får gärna ta med
dig ett eget instrument
Anmälan till Margareta Ranudd.

Kontaktadresser till ledarna för de
olika grupperna finns på sidan 15.
All information om församlingarnas verksamhet finns också på
pastoratets hemsida
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Meditation

V

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

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

Vattholma, Trekanten
varje onsdagskväll, med början 15/8
kl 17.50 Introduktion
kl 18.10 Avspänning
kl 18.30 Meditation
Storvreta, Församlingsgården
varje söndagskväll utom sista söndagen i månaden, med början 2/9
kl 18.00 Introduktion
kl 18.30 Avspänning
kl 19.00 Meditation
En retreat anordnas varje år. Nästa
retreat äger rum 19-21/4 2013.

För mer information ring Gunilla Rödström på tel 31 42 40
eller Mia Gregstedt på tel 31 46 14

Någon att tala med
Vi vill påminna om möjligheten som alltid finns, att kontakta präst eller diakon
för enskilda samtal under tystnadsplikt.
Det som handlar om livet - tankar och
känslor som behöver redas ut, relationer
som kärvar, valsituationer, kriser – eller rena trosfrågor. När livet är svårt att
leva, kan det vara skönt att bara få lätta sitt
hjärta. Man kan komma eller få besök av
någon en eller flera gånger och prata om
allt. Ibland kan då tron och trons redskap
vara till hjälp. Ibland kan själva tron vara
problematisk och kännas hindrande eller
svårhanterlig, och man kan ha teologiska och andliga frågor som man behöver
prata om.
Det är OK att prata om allt, och för
präst och diakon att få höra allt, det ingår
i det arbete vi har och är betalda för. En-
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skilda samtal, vare sig de handlar om livet
eller tron eller bådadera, kallas för själavårdande samtal – ordet själavård betyder
livsvård, så det är inte så konstigt som det
kanske låter…
Dessutom erbjuder vi i viss utsträckning dynamisk psykoterapi hos Gunilla
Rödström, som gått S:t Lukasinstitutets
grundutbildning. Psykoterapi är också en
form av själavård, där man arbetar med sig
själv på djupet, och oftast innebär det en
samtalsserie som sträcker sig över längre
tid.
Det kan också vara bra att veta, att
Kyrkans Familjerådgivning i Uppsala
finns att vända sig till när man behöver hjälp med par– eller familjerelationer. Ett samtal där kostar bara 300 kr.
Tel: 018-51 35 22.

Vuxenkonfirmation
Varannan onsdag från och med 26 sept finns
möjlighet att vara med i en samtalsgrupp.
Siktet är inställt på dop, konfirmation eller
dopbekräftelse påsken 2013 för den som då
vill. Därefter är planen att vi gör en resa till
förhoppningsvis Iona i Skottland, och sedan
avsluta med sändningsgudstjänst.
Träffarna bygger främst på gruppens
egna frågor och funderingar om livet och
tron. Metoden är i första hand samtalet, men
även andra kreativa sätt kan ingå. Detta är
”en vuxen väg till tro”.Vid åldersspridning
eller för stor grupp delar vi oss.Välkommen
med på en resa mot djupet.
Tid: Udda onsdagar 19.30-21
Plats: Församlingsgården, Storvreta
Anmälan: Kristina Hognesius Lockner.  
Kyrkbänken nr 4 2012
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Möte med ikonen

n sensommardag körde jag över de
böljande fälten till Åkerby kapell i
Bälinge och träffade ikonmålaren
Christina Lundström. Helt nyligen avslutade hon sin sommarkurs för ungdomar
i ikonmålning. Deras alster står kvar och
berättar om morgondagens ikoner. Hennes triptyk ”Amor meus crucifixus est”
(Min kärlek är korsfäst) har varit i Tensta
under några veckor denna sommar och
vandrar runt i uppländska kyrkor den
närmaste tiden. Många av våra kyrkor är
rikt bemålade, men inte lika många av
dem har ikoner. Det finns inte så många
svenska ikonmålare, så jag blev lite nyfiken på henne!
Hur började allt det här, undrar jag?
Christina, som sitter i rummet omgiven
av sina ikoner, börjar berätta. Hennes
mamma var konstnär och det har alltid
målats i Christinas familj. I unga år kände
hon att hon ville välja sin egen väg, och
utbildade sig till musiklärare. Jag lägger
märke till de många olika fiolerna som
också hänger på väggarna, och som även
gestaltas i några av ikonerna. Efter en tid
insåg hon att målandet var
något hon ville fördjupa och
utveckla – men på sitt eget
vis. I slutet av 70-talet började hon på en ikonmålarkurs.
Fader Johannes hade kurser i
Rågsved och där fick hon lära
sig grunderna. Det gav mersmak!
Efter att ha gjort klar sin
musikutbildning, sökte hon
en möjlighet att fördjupa sin
kunskap inom ikonmåleri.
Hennes sökande ledde henne
till Grekland och Aten.
Där fanns en välkänd ikonskola – men för att bli antagen
Kyrkbänken nr 4 2012

som elev behövde man kunna grekiska
– såväl klassisk som modern. Christina
kunde varken eller. Efter ett år som privatist inom ikonmåleri – och ihärdiga
studier i grekiska och ikonmåleri - fick
hon avlägga examensprover och blev den
andra utländska studenten som antagits
till utbildningen. Under flera år följde
en tid av fördjupning i den bysantinska
traditionen och måleri. Hennes lärare var
nu den kände professorn Konstantinos G
Xynopoulos.
Bysantinskt måleri har många olika uttryck; ibland det naivistiska perspektivet
och ibland det omvända perspektivet. Alla
perspektiv och linjer utgår från betraktaren! Det gäller att först hitta den heliga
harmonin, det som skapar ett lugn i betraktarens öga.
I utbildningen fick hon måla ikoner
och fresker, som hon sedan fick ta ut ur
Grekland efter en rad ansökningar. Ikoner
betraktas som statens egendom, som en
del av landets historia, och särskilda tillstånd krävdes för utförsel.

Hur vet du vad du vill måla och hur
väljer du person eller motiv? undrade jag.
Christina berättade att hennes önskan
är att förena gammal ikonmålningsteknik
med nya perspektiv. Det är viktigt för en
betraktare att finna nya saker och motiv
från vår egen tid i ikonen. Människor ska
kunna känna igen sig. Med tiden har det
även blivit mer tydligt att det är en intuition eller vision, som visar henne vem
och vad hon ska måla. Ett skissblock ligger vid hennes säng. Ibland vaknar hon på
morgonen, då tankarna och drömmarna
har landat i en bild. Då skissar hon och
något nytt växer fram.
Det är ofta kvinnor som gestaltas i hennes ikoner. ”Kvinnor har blivit lite utsuddade i kyrkans värld”, säger Christina.
– Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig, säger Jesus på korset. Nedanför korset står hans mor och ser det som
mödrar fruktar mest. Moderskapet är en
urkraft, som Christina gärna vill gestalta i
sina ikoner. ”Konsten kan kringgå mycket
som samhället eller kyrkan förskjuter eller
suddar bort”, berättar hon. Men i hennes
bilder får det ta plats.
Nu har hon målat flera
ikoner med Birgitta – där
hon vill förmedla Birgitta i
sitt eget sammanhang, med de
personer som betytt mycket
för henne.
Bilder finns det gott om i
våra kyrkor. De kan finnas där
i undervisande syfte samtidigt
som de är vågade och djärva.
Idag vågar vi inte det och nutida bilder berör inte alltid på
samma sätt. Kanske överkonsumerar vi bilder, ikoner?
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– Ikonen ska inte vara en vacker bild, utan vara en bild som öppnar upp, bär dig, hjälper dig och
tar emot dig, säger Christina.
– När du berättar att du är
ikonmålare, vad möter du då för
reaktioner? undrar jag.
Chhristina berättar att det finns
en större öppenhet idag än när
hon började måla. Den ortodoxa
kristendomen har varit väldigt
reglerad i sin gestaltning, och kanske har människor inte blivit känslomässigt berörda? Christina vill behålla traditionen, men lägga in de frågeställningar
vi har idag och behöver hjälp med, t ex
splittrade familjer, där barnen bor växelvis
hos föräldrar, som ibland har funnit en ny
partner. Josef tog till sig Jesus som inte var
hans barn, och visade med det att kärleken är större än blodsband.

Under våren har Christina färdigställt en triptyk,
som hon kallar ”Amor Meus Crucifixus est” (Min
kärlek är korsfäst). Ikonerna har ett gemensamt motiv där den heliga Birgitta avbildas tillsammans med
och i relation till Maria och Kristus

– Vad vill du gestalta i dina ikoner?
– Kristus, Skapelsen, frälsningen – och
att anden blir krönt. Helgon är vanliga
människor som följer trons väg! Nästa
projekt blir nog en Kristusikon, där Kristus omfamnar och välsignar barnet. Barnet som Jesus ska bära, är barnet vi alla bär
inom oss.
När jag går ut från det lilla kapellet med
alla ikonerna, tänker jag på den tradition
som började redan några hundra år efter
Kristi födelse, som pågår än och fortsätter
in i en morgondag med nya unga målare.
Ögat, handen och bönen skapar dessa ikoner för att hjälpa oss se en värld bortom.

Ikonerna invigdes i en ekumenisk vesper i Åkerby
kyrka den 6 maj och har sedan visats i församlingar och kyrkor med Birgittaankytning, bl a Tensta
kyrka.

Är upplevelsen inför en ikon en generationsfråga, frågar jag mig, när jag satt där
och såg de vackra bilderna. Unga människor idag reser oftare än förr och kommer
i kontakt med alla möjliga bilder - också
ikoner. Christina berättar att det finns de
som uttrycker en rädsla, för ikonen är för
dem en okänd värld. Mycket beror nog på
okunskap.Vissa menar att ikoner inte tillhör Svenska kyrkans tradition.Vi har ändå
bevarat våra kyrkmålningar och tycker att
det är värdefullt att ha dem kvar. På samma
sätt som väggmålningarna och ikonerna
har många likheter, finns det olikheter.

Ikonen är linjär och inte naturalistisk och
ska skildra det som är bortom oss. Den vill
föreställa det som är bortom det vi kan se.
Symbolerna måste finnas kvar i bilden, för
att vi ska kunna läsa av dem och hitta denna linje. Det finns en djup symbolik som vi
måste lära oss.
– Vi har våra sinnen, och Gud talar till
dem alla, säger Christina. Man ser en liten
del av en bild åt gången, och genom att
betrakta en bild många gånger uppfattar
du helt olika saker. Det blir en inre resa att
betrakta ikoner. De blir nya för varje gång
man ser dem, och har att göra med hur vi

Korsordsvinnare

Här presenteras vinnarna av korsorden i
Kyrkbänken nr 2 och 3

.

själva mår och var vi befinner oss
andligt och själsligt.
Linjernas rytm är musiken i
ikonen. Man både ser och hör med
inre ögon och öron. Ikonen vill
inte vara en interiör – utan vill tala
till oss. Den vill dela ett budskap,
men att säga ja till det är kanske det
vi har svårast för.
Handen som målar, gör en resa
– och tanke och själ följer med –
och fortsätter! Under det vi ser,
finns kött och verklighet. Linjen
fortsätter trots att den tar slut i målningen.
Hon lägger linjerna lika säkert som hon
drar stråken på sin fiol. Det är så enkelt!

Text och bild: Christina Engquist
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl







  











 




   

    

 









     

   

    








 











  
  

        








  

      





   






      

     



   




  

  

   



    





     







   









   

        

 

   












  

    










Grattis! Bokpriser kommer
på posten.
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl Bild: Slavpojke i Zanzibar ca 1890, National Maritime Museum, London. Fotograf okänd
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Adresser
Internet

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

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		
						

tel: 36 62 10
fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
tel: 31 52 50
Ek.assistent Morgan Jonsson		
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

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

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

Tensta

Lena

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 31 50 24, 076-203 62 62
tel: 070-527 72 07

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

tel: 070-379 19 29
tel: 076-823 77 55
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Niclas Sand				
Susanne Näslund				

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 90 45

tel: 35 07 09, 070-310 50 67
tel: 35 07 09. 072-740 80 10

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

Tensta: Cecilia Johansson			
Lena: Johan Mattsson			
Ärentuna: Tomas Jönsson			

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 Lena församling
Söndag 26 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00 Musikcafé

Söndag 2 september
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst med idédag.
Storvreta
19.00 Meditation (Introduktion 18.00)
20.30 Ungdomsgudstjänst.
Lördag 8 september
18.00 Helgsmålsbön. Ärentuna
Söndag 9 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola. Storvreta
Fredag 14 september
10.00 Pyttegudstjänst. Storvreta
Söndag 16 september
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Miljö- och rättvisemässa. Storvreta
16.00 Konfirmandinskrivning. Storvreta

Söndag 26 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst. Ekeby gravfält

Söndag 26 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Idédag.

Söndag 2 september
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola. Idédag.

Söndag 2 september
13:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst.

Söndag 9 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst.

Söndag 9 september
14:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst. Skyttorp
Konfirmandinskrivning.

Söndag 16 september
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst.
Konfirmandinskrivning.
Söndag 23 September
16:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa.
Söndag 30 september
Helige Mikaels dag
18.00 Stilla mässa.

Torsdag 20 september
18.00 Pannkaksgudstjänst. Pannkaksätande
från kl 17.00. Storvreta

Söndag 7 oktober
18:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Änglabygdsmässa.
Efter gudstjänsten lunch och
samtal i Sockenstugan.

Söndag 23 September
16:e sönd eft Trefaldighet
Sammanlyst till Lyckebokyrkan

Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa.

Söndag 30 september
Helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst. Storvreta
15.00 Musikcafé

Söndag 21 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst.

Söndag 7 oktober
18:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola. Storvreta

Tensta församling

Söndag 28 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa.

Söndag 16 september
15:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa.
Konfirmandinskrivning.
Söndag 23 September
16:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst.
Söndag 30 september
Helige Mikaels dag
9.30 Högmässa. Kyrksöndag.
Söndag 7 oktober
18:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Gudstjänst. Skyttorp
Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen
9.30 Familjegudstjänst.
Söndag 21 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Kyrksöndag.
Söndag 28 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst.

Fredag 12 oktober
10.00 Pyttegudstjänst
Söndag 14 oktober
Tacksägelsedagen
16.00 Skördegudstjänst. Ärentuna
Söndag 21 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola. Storvreta
Efter gudstjänsten pilgrimsvandring
till Gamla Uppsala.
Söndag 28 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst. Storvreta
15.00 Musikcafé.
Efter gudstjänsten i Tensta kyrka den 8 juli visades de textila skatter som
finns i kyrkans gömmor. Det mesta används regelbunden under årets gudstjänster. På bilden tre mycket gamla mässhakar med intressant historia.

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

