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Heliga Trefaldighets dag – 9 sönd e Tref
juni – augusti

Att värna de goda relationerna

D

en äldre kvinnan låg i sin sjukhussäng och såg ut genom fönstret. Solen hade gått i moln och hon hade nyss talat med sin son i
telefonen. En äldre man kom in i rummet och gick fram till hennes
säng. När hon hörde honom säga: ”-Hej”, så sprack solen fram i hela rummet. ”-Är det du som kommer!? Har du orkat gå ända hit! Älskade du!” De
kramade om varandra och satt stilla på sängkanten. Deras relation utstrålade
lugn och lycka. Senare, när han hade gått, berättade hon för mig att de planerade att fira sin bröllopsdag när hon hade kommit hem. Det var deras tredje
bröllopsdag, och hon var 97 år gammal. De var lyckligt nygifta, och såg varje
dag som en gåva att vårda sig om.
Jag talade med en väninna på telefonen och berättade om detta märkliga
möte. Vi resonerade om möjligheter och svårigheter i relationer. Hon berättade om sorgen över att ett par av deras nära vänner nu låg i skilsmässa.
Hur ska man som god vän förhålla sig till dem? Hur mår barnen i det som
händer? En tid senare ringde hon mig och berättade något oväntat. Hon och
hennes man hade fått en inbjudan till en fest – från paret som låg i skilsmässa.
På kortet stod: ” Vi hade tänkt skilja oss, men vi struntar i det och ordnar
istället en fest för våra vänner! Efter samtal med familjerådgivningen, förstod
vi att det var de yttre omständigheterna i våra liv som vi ville ändra, och att
kärleken mellan oss finns kvar ”.Vi blev glada båda två! Det är gott att människor stannar upp. En brusten relation kan ibland vara en nödvändighet,
men lämnar sår att leva med. Gott är det när det aldrig behöver brista!
Sommaren är både en tid för möjligheter och samtal, en tid att återfinna
det goda i en relation och få lite lugn under semestertider. Men ibland kan
semestern väcka andra känslor! Nu ska allt det där hända som inte blivit av
tidigare och som man sett fram emot. Inte sällan prövas relationer på oväntat
sätt, när barnen plötsligt inte vill följa med på resan, när släktingar dyker upp
eller när ekonomin inte räcker till resor eller aktiviteter. Sommaren är den
tid på året då flest par ingår äktenskap – men är även den tid då skilsmässorna ökar som mest. Att leva i livslånga relationer är utmanande. Människor
förändras över tid och ibland är det svårt att förstå sin partners utveckling.
Ibland behöver man stöd på vägen! Läs mer om detta i vårt sommarnummer.
Paulus skriver i 1 Kor 13: 4-7:
”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och
inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill
ingen något ont. Den finner ingen glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt
bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.”
Det är inte bara relationen mellan man och kvinna han syftar på med
dessa ord, utan hur vi som människor ska leva tillsammans. Relationen mellan Gud och människa är en relation som ständigt nyskapar och bygger upp,
hjälper oss att se vårt eget värde och varandras. Den kärlek som Jesus förde in
i vår värld både upprättar oss och vill göra oss djärva! Som ett starkt ankare
vid Kristus hjärta vill han att kärleken ska vara – något som befriar och ger
möjligheter både i relation till medmänniskan, oss själva och till Gud. Låt
sommaren få bli en nystart!
Christina Engqvist

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 från Påskdagen i Tensta kyrka. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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”Välkommen!” Arne Damström öppnar dörren till den
vackra lägenheten på Götgatan i Uppsala där Kyrkans familjerådgivning har sin verksamhet. Lugna, ljusa färger på
väggar och textilier, luftigt och inbjudande. Man anar att
tanken är att inget oroande eller påträngande i miljön ska
störa det känsliga samtalet. Det är hit man kan få komma
om relationsproblemen i familjen blir alltför tunga att reda
ut på egen hand.

Kyrkans familjerådgivning
när relationerna kärvar
Arne Damberg är psykolog och hans kollega Topsy Sandler Kihlström, som också
möter upp vid mitt besök, är socionom
och familjeterapeut. Dessutom arbetar här
ytterligare en psykolog, Lena Skogens.
Kyrkans familjerådgivning I Uppsala
grundades 1954 och är en av landets äldsta byråer över huvud taget och Svenska
kyrkans första rådgivningsbyrå. Den är till
för dem som på olika sätt har svårigheter
i sina nära relationer och som vill hitta en
lösning tillsammans med en familjerådgivare. Huvudman för Kyrkans familjerådgivning är Uppsala kyrkliga samfällighet
Men även fler församlingar och pastorat i
Uppsalas utkanter, bl a Vattholma pastorat,
är anslutna. Anslutna församlingar betalar
en del av kostnaderna för dem från den
egna församlingen, som söker rådgivning.
Egenavgiften är 300 kr per samtal.
Varje kommun är skyldig att erbjuda
familjerådgivning, men ofta begränsas
samtalet till fem samtal för att kötiden inte
ska bli för lång. ”Hos oss får man komma
så länge det behövs, säger Arne Damberg.
Det kan räcka med bara ett par samtal, för
andra behövs betydligt fler. Väntetiden är
just nu omkring en vecka.”
För dem som söker hjälp hos familjerådgivningen ser bakgrunden olika ut.
Frågan om skilsmässa har kanske kommit
upp, men den ena parten vill inte skiljas. En otrohetsaffär kan ha blivit en svår
chock för den ena. Några kämpar med
synen på skilsmässa – fortfarande finns
hos många inställningen att ”man skiljer
sig inte”. Och man plågas av tanken på
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Topsy Sandler Kihlström
och Arne Damberg

vad mamma – folk – barnen – ska säga.
Man kan ibland tro, att det blivit allt enklare, inte så skuldbelagt, att skilja sig eller
separera ur ett samboförhållande. Men det
är sällan så enkelt som det verkar på ytan.
Insikt om skuld och delat ansvar.
På frågan om hur arbetet läggs upp svarar
Arne och Topsy, att man försöker få parterna att förstå vad de egentligen vill. Att
de ska vara nöjda med det beslut de till
sist fattar. Att skiljas/separera eller försonas
och fortsätta tillsammans.
”Man projicerar ofta så mycket skuld på
sin partner – vår målsättning är att de ska
kunna ta tillbaka sin egen del i skulden
och gå vidare utifrån det.”
Vad man har upptäckt på familjerådgivningen är, att hit söker sig ibland
unga människor som står i begrepp att
gifta sig. De vill kanske klara ut saker och
ting, innan de tar det slutgiltiga steget, att
tillsammans med någon annan uttrycka
förväntningar och farhågor. Det är inte
”skämmigt” längre att söka rådgivning,
man behöver alltså inte vara inne i en svår
kris.
Men hit kommer också, berättar Arne
och Topsy, föräldrar och deras vuxna barn.
Det uppstår ibland svåra slitningar när
barnen växer upp och bildar egna familjer.
Förväntningarna på far- och morföräldrar

kan var höga och det vuxna barnet tycker
inte att de äldre finns till för barnbarnen,
som man förväntat sig. Det kan också vara
tvärtom, den äldre generationen saknar
sina barnbarn men tillåts inte träffa dem
i den utsträckning man önskade. Det kan
finnas gamla obearbetade konflikter till att
familjebanden är ansträngda. Också här
kan man få hjälp med att lösa knutarna.
Föräldraansvar.
På frågan om hela familjen kommer till
samtalen, även barn och tonåringar, blir
svaret: ”Nej ytterst sällan. Det är föräldrarna som ska ta hand om sina barn. Vi
handleder föräldrarna, så att de ska kunna
ta det ansvar det innebär, att vara förälder.”
Man arbetar under sträng sekretess på
familjerådgivningen och inga journaler
förs. Men det finns självklart samma anmälningsplikt för personalen här som för
alla medborgare, att rapportera om man
anar fall av barnmisshandel.
Den som vill komma i kontakt med
familjerådgivningen ringer 018-51 35 22,
mån–torsd kl 10.00–11.00.

Text och bild:
Ann-Christin Lindström Larsson
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Ärentuna församling
Kyrkans sommarcafé
Församlingsgården i Storvreta
20–23 juni 9.30-13.00
Midsommarafton är caféet öppet
10.00–14.00

Döpta
19/3 Lukas Pär Stephen Svensson
20/3 Inez Lisa Kardell
10/4 Charlie Erik Petter Eriksson
16/4 Lina Sofia Kristina Andrée
30/4 Irma Helena Söder
7/5

Lena Esmeralda Molly Perlevall

8/5

Olle Mikael Minchan Waldenvik

14/5 Leo Raymond Emanuel Davies
Vigda
30/4 Catrin Wahlgren Eriksson
och Tomas Söder

Konfirmerade
29/5 i Ärentuna Kyrka
Nora Bengtsson
Elin Cordoba
Lina Dovner
Jenny Edholm
Amanda Hurtig
Cecilia Jansson Häljeryd
Jennifer Kellgren
Linnea Kedmark
Anna Lundberg

Avlidna

Hanna Robertsson

24/11 Rosemarie Strand

Gustav Sandström

5/12 Margareta Cecilia Levin-Lund
8/12 Per Bengt Collén

Josefine Sjöblom
Clara Sporrong

8/12 Signe Maria Bergquist

Axel Stålnacke

27/12 Karin Maria Lenz

Emelie Åsberg
12/6 i Storvreta kapell

28/12 Sten Jonsson
1/1

Anna Sofia Andersson

Elvira Lövén

18/2 Jan-Erik Hägglund
22/3 Eva Marina Karlsson
3/4

Åke Ingvar Abrahamsson

5/4

John Henning Berthold Roman

13/4 Barbro Dorotea Maria Fredriksson
21/4 Stig Göte Johansson
25/4 Gunnar Sigvard Carlstedt
26/4 Inghild Alice Marianne Estberg

Gott och billigt fika.
Kulglass i olika smaker.
Fiskdamm, bollhav, gungor,
sandlåda och uteleksaker.
4H-gårdens djur kommer
på besök en dag.
Barnteater eller musik varje dag
kl 10.00.
Välkommen!

Midsommarfirande vid
församlingsgården
Välkommen att fira midsommarafton
vid församlingsgården i Storvreta. Lövad skrinda går från Ica Solen kl 10.00
och 11.00 samt 11.30 från idrottsplatsen.
Plocka ett fång blommor och kom och
klä vår majstång som reses kl 12. Vi dansar och leker till Familjen Janssons trio.
Församlingsgårdens sommarcafé har
öppet och där kan man köpa jordgubbsbakelse, kaffe, saft, bullar och glass. Ungdomsgruppen säljer korv och har chokladhjul och fiskdamm.

Storvreta framtidsvecka
Boka redan nu 17–25 september! Det är
då Framtidsveckan pågår i Storvreta med
en rad olika program!
Den 24 september planeras bl a en Skördefest, liknande den i fjol. Mer info kommer vid terminsupptakten!

Musik i sommarkväll
i Ärentuna kyrka och Storvreta kapell
• 19 juni kl 18.00

”På sångens vingar över havet”. Kören Munviga, 		
dirigent Gina van Dam. Ärentuna kyrka

• 24 juni kl 23.00

”Musik i midsommarnatten”. Ditte Andersson, Cajsa Ekstav
– nyckelharpa, Anders Bromander – piano. Ärentuna kyrka.

• 24 juli kl 18.00

Trinity. Karl Olandersson – trumpet, Andreas Hellkvist –
hammond, Ali Djeridi – trummor. Storvreta kapell.

• 7 aug kl 18.00

”Musik för tio strängar”. Tove Törngren – cello,
Liv Skareng – gitarr. Ärentuna kyrka.

• 14 aug kl 18.00

Gruppen Say Mama. Storvreta kapell.
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Ting av trä och ädla metaller
tål att brukas, står märkvärdigt
väl emot århundraden av slitage. Det gör att vi idag i våra
medeltida kyrkor kan njuta av
och beundra medeltida konstnärers och hantverkares skicklighet. Silversmeder, träsnidare
och bronsgjutare, verksamma
för många hundra år sedan, tillverkade de ting, som länkar oss
samman med dem, som under
alla dessa år firat sin gudstjänst
i kyrkorna i Ärentuna, Tensta
och Lena.

En hälsning från medeltiden
Bland Ärentuna kyrkas alla klenoder,
många synliga för kyrkans besökare, finns
dock ett mindre känt föremål. Det är
medeltida och unikt. Någon har för länge
sedan tillverkat det – någon som var lika
skicklig i sitt hantverk, som alla de andra,
som finns representerade i kyrkorummets
alla utsmyckningar.
Det är en dyna eller kudde, känd av
konsthistoriskt kunniga och bl a omnämnd i Signums konsthistoria. Det är
alltså en textil, ett broderi på linneväv,
kanske är det en bokdyna, på vilken man
placerade bibeln på altaret.

Dynan är sliten och väl använd och
så småningom utsorterad. Kanske för att
bruket med bokdynor upphörde, men
kanske också för att den är ömtålig och
nött.
I en kartong högt uppe på en hylla
i sakristian återfann vi den en dag, och
den fick komma in i kyrkorummet igen
en stund. Den är vackert broderad i rutmönster med tyget på diagonalen och i en
mild färgsättning. Men man anar att den
från början varit härligt färgsprakande,
de många åren i tjänst har blekt garntrådarna.

Detaljbild av broderiet.

Nog borde den locka någon broderikunnig att kopiera!

Ärentuna kyrkvecka
För första gången kommer det att ordnas sommarcafé i vår vackra medeltida kyrka.17 juni –
midsommarafton. Café, biblisk figurutställning, kyrkråttsvandring och lekhörna för barn.
17 juni kl 15.00 – 18.00:Vi visar hur man kan tillverkar bibliska figurer. Kom och
prova om du vill.
18 juni kl 18.00: Helgsmålsbön med källdrickning.
19 juni kl 11.00: Högmässa.
kl 18.00: Musik i sommarkväll med kören Munviga. Körledare Gina van Dam.
20 juni kl 15.00 – 18.00: Alf G Lindström berättar om kyrkans spännande historia
och om våra vackra kyrkmålningar från 1400-talet.
21 juni kl 15.00 – 18.00: Mats Wilhelm spelar saxofon.
22 juni kl 15.00 – 18.00: John Erikssonspelar gitarr och sjunger covers och egna låtar.
23 juni kl 15.00 – 18.00: Teatergruppen dramatiserar kyrkans målningar.
Midsommarafton kl 23.00: Musik i sommarnatten med Ditte Andersson, Cajsa
Ekstav och Anders Bromander.
Kyrkbänken nr 3 2011
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Tensta Församling

Döpta
7/5 Anton Johansson

Vi ses i höst!
Ett varmt tack till alla barn som deltagit
i våra grupper under våren. Vi har haft
många glada skratt tillsammans. Särskilt vill
vi tacka alla som medverkade i vår musikal,
som blev en perfekt avslutning på terminen.
		
Gabriella och Emmeli

Skyttorp och
Tenstadagar!
Den 18 juni infaller året Skyttorpsdag.
Den fylld av olika aktiviter i samhället.
I Kyrkans hus är det kafé under dagen
10.00-16.00.
Kl 12.00 blir det traditionsenlig psalmtopp. Kom och ge ditt förslag på psalmer
och gör din röst hörd i omröstningen.
Förra årets vinnare var "Som en härlig
gudomskälla" även känd som ”pärleporten”. Blir det så även i år?
Den 13 augusti firas Tenstadagen i och
omkring Tensta kyrka. Nytt för i år är att
dagen infaller på en lördag.
Tenstadagen inleds folkmusikgudstjänst kl 15.00 med medverkan av Tensta
folkdanslag och spelmanslaget. Under dagen finns bland annat möjlighet att träffa
på kyrkråttan och att provbaka i ugnen i
sockenstugan.
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Salut på Påskdagen
Kristus är uppstånden – Ja, han är sannerligen uppstånden - Booom. Så lät det
tre gånger utanför Tensta kyrka på Påskdagen. Efter högmässan samlades församlingen
utanför kyrkan och ropade enligt gammal världsvid tradition ut glädjen över kyrkans
viktigaste budskap: Herren Jesus är uppstånden! Och, lite ovanligt för oss men vanligt i
andra kyrkoprovinser, sköt man sedan salut för att förstärka det stora och märkvärdiga
i detta budskap.

Kyrksöndag 24 juli i Tensta kyrka
Heliga Birgitta, ett Europas och Tensta kyrkas
skyddshelgon, firas på många håll den 23 juli med
anledning av hennes bortgång år 1373 detta datum.

Bilden av heliga Birgitta hämtade
från målningarna i Tensta kyrka. Gör
gärna en utflykt till Tensta kyrka under sommaren och studera de många
fantastiska målningarna.

Tidningen Dagen skrev 1999:
”1999 utsåg Johannes Paulus II den Heliga Birgitta
till ett av Europas fyra skyddshelgon. Valet föll inte på
Birgitta utan anledning. En viktig del av den Heliga
Birgittas uppenbarelser kretsade kring storpolitikens Europa med ett enat Europa som tema. Birgitta förmedlade
minst sagt rättframma uppmaningar till påvar, kejsare
och kungar.”
I Tensta lyfter vi fram Sveriges hittills enda kanoniserade helgon vid en kyrksöndag den 24 juli kl
9.30.
Kyrksöndag innebär gudstjänst, gemenskap och
föredrag. I år kommer teol dr Nina Sjöberg att berätta om Birgitta utifrån temat "Liv och lust i Birgittas uppenbarelser". Varmt välkomna!
(Kanonisering = helgonförklarad av katolska kyrkan)
Kyrkbänken nr 3 2011

Tack Ann-Kristin
Efter tre år som kyrkomusiker i Lena
och Tensta församlingar lämnar nu AnnKristin Liljenström denna tjänst. Hon har
varit musikaliskt ansvarig för olika gudstjänstero ch har lett barnkörerna i Lena
och Skyttorp samt Tensta-Lena kyrkokör.
Hon har också medverkat som violonist
och sångsolist i olika sammanhang.

Pontus Adefjord i Skyttorp

Ann-Kristin avtackades med tal, blommor och present i samband med kyrkokörens vårkonsert i Lena kyrka den 21
maj. Körens egen avtackning ägde rum
vid körens vårfest en vecka senare.

Lagom till höstterminen får vi en ny medarbetare i Skyttorp. Det är Pontus Adefjord
som tillsammans med Emmeli Andersson
kommer att arbeta i församlingens barnoch familjverksamhet. Pontus kommer
från skolvärlden där han arbetat som musiklärare. Välkommen Pontus.

I Ann-Kristin Liljenström har församlingen, och inte minst kören haft glädje av
en mångsidig, vänlig och skicklig musiker.
Allt gott framöver önskar vi Ann-Kristin.

Tack för den här tiden.

Ann-Kristin Liljenströms efterträdare
kommer att presenteras i nästa nummer
av Kyrkbänken.
Ann-Kristin Liljenström efter påskdagens högmässa
i Tensta kyrka.

Nu är mitt adjunktsår i Vattholma pastorat till ända och i sommar vikarierar jag i
Gamla Uppsala församling.Tack till er ute
i församlingarna för den här tiden! Guds
rika välsignelse genom Kristus Jesus.

Ulrika Baydoun

Musik i sommarkväll i Tensta och Lena
• 3 juli, Lena kyrka kl 18.00. ”Jordens hjärta”. Niclas Malmberg piano och Lina
Lönnedahl, sång.
• 10 juli, Tensta kyrka kl 18.00. ”Från farstukvist till trappuppgång”. Folkmusikerna Folke Dahlgren (bronsmedaljör i Härjedalspipa från Zornveckan), Emma
Gunillasson och Josefina Paulson.

Lisbeth och Astrid
i nya uppgifter
Lisbeth Wahlberg och Astrid Hansander
blev välförtjänt fjolårets Trekantingar.
För väldigt många är Lisbeth och Astrid
synonyma med verksamheten i församlingshemmet. De har tagit hand om och
funnits till för väldigt många vattholmabor, både barn och vuxna, under de senaste åren.

• 17 juli, Lena kyrka kl 18.00. Klarinettrion ”Tre trä” spelar Bach, folkmusik och
Piazolla. Gunnar Ekbohm, Hans Karlsson och Mats Wilhelm.
• 31 juli, Tensta kyrka kl 18.00. ”Sommardröm” med Gunnar Klum, baryton,
med pianist.
• 21 aug, Lena kyrka kl 18.00. Riksspelmännen Erika Lindgren Liljenstolpe
och Robert Larsson musicerar tillsammans på fiol.

Från och med höstterminen övergår
Astrid till arbete som säsongsanställd på
Lena kyrkogård och Lisbet kommer att
ansvara för lokalvården på Trekanten och
Kyrkans hus i Skyttorp.
Tack Astrid och Lisbeth för ert arbete
på Trekanten och lycka till med era nya
uppgifter.

Kyrkbänken nr 3 2011
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Lena församling
		

Döpta
26/3 Iris Ivarsson Zwörner
Konfirmerade
29/5 i Lena kyrka
Kajsa Engman
Jenny Flodén
Olivia Grönman
Viktoria Hellman
Emma Kjessel
Elin Mattson
Isak Nilsson
Theodor Rosenberg
Avlidna
4/4
Karl Gustaf Axelsson

Inför höstterminen
Verksamheten på Trekanten kommer att
fortsätta i höst ungefär som förut. Man kan
dock inte anmäla sina barn till grupperna
före sommaren. Information om grupper
och tider kommer i Kyrkbänken nr 4 (28
aug) och på anslag vid affären och utanför
Trekanten.

När barnen skapade gudstjänst
Två lördagar i april samlades en grupp barn i Vattholma för att tillsammans med
Helena Andersson Bromander och Marit Norén forma den gudstjänst, som skulle
firas på Påskdagen i Lena kyrka. Inbjudan var öppen, barn mellan 5–10 år fick vara
med. Helena och Marit ville låta kyrkorummet bli ett rum, där barnen känner att
de får uttrycka sina känslor och erfarenheter.
Under den första träffen i kyrkan fick barnen, med hjälp av sånger och dramaövningar, berätta om sina känslor kring liv och död, rädsla och hopp. Temat var
”döden och livet”. Med utgångspunkt från det barnen berättat skrev sedan de båda
ledarna texter och sånger, som barnen framförde på Påskdagen.
Barnen, som inte tidigare framfört något tillsammans, imponerade i sitt agerande, både i dramatiseringen och sången. Inte minst med tanke på den korta tid
de haft att repetera. Och Helena och Marits texter speglade lyhört det barnen ville
förmedla. Det blev en annorlunda och innehållsrik Påskdagsgudstjänst!

Margit 100 år och äldst i pastoratet
Pastoratets äldsta kvinna är Margit Strömbom. Hon firade100-årskalas i församlingsgården i Storvreta.
Margit bor nu på Skogsgården på avdelningen Granen.
Tidigare bodde hon i Lena församling, närmare bestämt
i Edshammar. Hon har också bott i Storvreta där hon
bl a är välkänd av många skolbarn i Storvreta från sin tid
i skolbespisningen.
Margits dotter Kerstin bor på en gård i Ängeby, där sonen Hans-Åke, som håller sin lilla dottern Elvira i famnen på bilden, arbetar med lantbruket.
Margit hamnade i våra trakter när hon en gång i tiden
cyklade från Malmö upp hit till Storvreta och då träffade
sin blivande make Göte.
Fyra generationer – Kerstin, Margit, Hans-Åke och Elvira
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Ikonen i Lena kyrka
På Bönsöndagen, den 29 maj, kunde gudstjänstfirarna för första
gången betrakta den ikon, som för ett antal år sedan skänktes till
församlingen av Margit Abenius.
Ikonen har levt ett undanskymt liv i kyrkans sakristia, men togs
fram i ljuset för några år sedan av kyrkvärden Tomas Karlsson och
komminister Åke Eldberg och skickades på rengöring för att återfå något av sina ursprungliga färger. Ikonen föreställer apostlarna
Petrus och Paulus och härstammar troligtvis från Ryssland.
Att hänga upp en ikon i ett medeltida kyrkorum låter sig inte
göras hur som helst. Tillstånd måste sökas från länsstyrelsen med
noggranna beskrivningar om var den kommer att hänga och hur
den ska monteras. Ansökningen är nu efter en längre handläggningstid beviljad.
Förmodligen har ikonen suttit i en kyrka och av någon anledning monterats ned och hittat vägen till Sveriges och, genom
Margit Abenius, till Lena kyrka. Nu finns den åter i ett gudstjänstrum och det är där den kommer att förbli, hoppas vi. Ikonen
kommer att uppmärksammas särskilt i gudstjänsten den 24 juli kl
18.00, Apostladadagen.
Efterforskningar om dess ursprung pågår och en närmare presentation av ikonen och dess donator kommer i Kyrkbänken senare i år.

Martin Nordén
från Upplandsmuseet var med i Lena
kyrka, när Torsten
Karlsson hämtade
ikonen från kyrkan
inför monteringen
på väggen.

Kyrktaxi till Lena kyrka
Du som vill delta i församlingens söndagsgudstjänster men har svårt att komma
dit av olika skäl erbjuds att under hösten pröva ”kyrktaxi”. Församlingen betalar
taxiresa till och från kyrkan i samband med gudstjänst för boende i Lena församling, som saknar möjlighet att på egen hand ta sig dit. Det är en försöksverksamhet
under höstterminen, som kommer att utvärderas efter årets slut.
Du beställer själv taxiresan och tar kvitto på betalningen. Kvittot skickas till Församlingsexpeditionen (adr och tel se sid 15) med namnuppgift och uppgift om
konto för insättning av pengarna.

Midsommar på Trekanten
Firandet på Trekanten är ett samarbete mellan församlingen och Wattholma kultur- och
hembygdsförening. Hembygdsföreningen kommer att arrangera en konstutställning i
Trekanten med Folke Bervings tavlor. Lena församlingen håller caféet öppet båda dagarna samt gudstjänst ute eller inne på midsommardagen som vanligt.

Ur programmet
Midsommarafton

Midsommardagen

14.30 Midsommarstången kläds
och reses.
15.00 Årets Trekanting utses.

11.00 Friluftsgudstjänst på
Trekanten. Vid regn inomhus.
Caféet öppet under dagen.

15.10 Ringlekar med Tensta Folkdanslag, därefter bjuder Matöppet
på glass till alla barn.

13.00 Småänglarna, lekfull
tävling där barn/ungdomar
imiterar sina idoler.

15.45 Folkdansuppvisning av Tensta Folkdanslag.

14.00 Rockabilly show med
Mercury Band.

16.15 Gammeldans med Tensta Spelmanslag

14.30 Dragkampen! Herrar och damer i
mixade lag. Konferencier: Jonas Carlsson.

19.00-22.00 Disco för låg- och mellanstadiebarn.

22.00–02.00 Dans till The Bobos med artisten Annika Ljungberg.

21.00–01.00 Öltältet öppet. Trubadur
medverkar.
Kyrkbänken nr 3 2011

Entréavgifter
Midsommarafton
Disco: 20 kr
Kvällen: 60 kr för alla.
Midsommardagen
Under 15 år = fri entré hela dagen.
Från kl 13.00: 40 kr
Kvällsentré: 15 t.o.m. 18 år: 50 kr
över 18 år: 100 kr
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Pastoratsresa
Bussresa
till Söderblomsspelet
i Trönö 9 juli
Ängladagar 1–2 oktober
Ängladagarna arrangeras i år för andra
gången. Håll utkik efter program i
kommande nummer av Kyrkbänken
och andra lokala publikationer samt på
anslagstavlorna i samhället.

Gudstjänsttider i Lena kyrka
Under sommaren kommer gudstjänsterna i Lena kyrka äga rum kl 18.00 på
söndagarna. Undantag är Midsommardagens friluftsgudstjänst vid Trekanten,
den blir kl 11.00.
Söndagarna kommer alltså ha utrymme för såväl utflykter, sol och bad som
gudstjänst. Att avsluta sommardagen
med att komma till Lena kyrka och
delta i söndagsmässa, musik i sommarkväll eller annan gudstjänst – kan det
blir bättre?

Avresa :
9.30 Församlingsgården i Storvreta.
9.40 Vattholma skola.
Lunch:
Vi stannar vid Ångersjön, utanför
Enånger. På matsedeln: Strömming,
lingonsylt, hemmagjort potatismos,
sallad samt kaffe med kaka.
Alternativ: Köttbullar, mos, sallad, kaffe
med kaka. (Anges vid anmälan.)
Spelet börjar kl 14.00
Vid hemfärden en halvtimmes paus
vid Trönö gamla medeltida kyrka och
Söderblomsgården.
Hemkomst omkring kl 20.00.
Pris:
275 kr (resa, biljett, lunch.) Pastoratet
subventionerar bussresan. Resan betlas
i bussen.
Egen matsäck medtages för hemresan.

Psykoterapi och
själavårdssamtal
Sedan nästan två år tillbaka erbjuder
boende i pastoratets tre församlingar
gratis psykoterapisamtal hos Gunilla
Rödström.
Gunilla säger:
”Psykoterapi är en längre serie samtal,
som syftar till läkning och förändring
genom fördjupad självkontakt och
-insikt. Eftersom jag är präst kommer
de existentiella och andliga perspektiven in på ett naturligt sätt.”

Anmälan:
Pastorsepeditionen, tel 36 62 10
Sista anmälningsdag 1 juli

Söderblomspelet framförs under ett
par veckor i juli vid Söderblomsgården i
Trönö, Hälsingland. Spelet hade premiär
1986 och har sedan framförts under c:a
femton somrar. Drygt 85 000 personer
har under årens lopp sett föreställningen.
År 2009 spelades Söderblomspelet senast. Det året genomfördes också stora
förändringar, då poeten/författaren Ylva
Eggehorn och översättaren/illustratören
Elisabeth Eggehorn bearbetade manus och
scenografi. Det blev mera musik, språket
moderniserades, dramaturgin förändrades

I Söderblomsgården, som nu är hembygdsgård och museum, föddes 1866 den blivande
ärkebiskopen och nobelpristagaren Nathan Söderblom.

Inför hösten finns fyra nya platser.
Välkommen att höra av dig till gunilla.
rodstrom@svenskakyrkan.se eller tel
018 31 42 40.
Det är också alltid möjligt att kontakta
diakon och präst för själavårdande
samtal under tystnadsplikt. Det kan
handla om stöd och vägledning i en
besvärlig livssituation eller på den
personliga och andliga utvecklingsvägen.  Samtalen är kostnadsfria.
Kontaktadresser till präster och diakon
finns på sidan 15 i Kyrkbänken.

10

Kyrkbänken nr 3 2011

Vem var
Nathan Söderblom?
Mycket kan sägas om honom. Inte så många
vet att han är den siste ärkebiskopen, som
begravdes inne i Uppsala domkyrka, att
hans fru har varit förebild för Maja i Domkyrkotornet i Pelle Svanslös-böckerna, att
han har skrivit melodin till vår älskade sommarpsalm ”I denna ljuva sommartid”.
Men viktigare saker finns att berätta om Nathan Söderblom, en av förra århundradets
största kulturpersonligheter. Han föddes i
Trönö i Hälsingland, studerade filosofi och
teologi i Uppsala, där han blev ordförande
i studentkåren. Han prästvigdes, fortsatte
sina studier och blev så småningom professor i religionshistoria i Uppsala och i Leipzig
och föreläste i flera europeiska länder. En tid
var han pastor i den svenska kolonin i Paris och sjömanspräst i några hamnstäder i
Frankrike. Han blev överraskande utnämnd
till ärkebiskop år 1914.

och några scener bytte plats, förlängdes
och förändrades. Detta lade ytterligare
dimensioner till ärkebiskop Nathan Söderbloms liv. Oavsett vilket uttryckssätt
spelet haft har kärnan hela tiden varit
densamma. Ett spel om hur Nathan Söderblom blev den han blev och vad han
kom att betyda för sin samtid och eftervärlden.
I sommar blir det något alldeles extra i
Trönö. Söderblomspelet anno 2011 flyttas
till Trönö nya kyrkas uterum. Det innebär
bl.a att det åter blir en helt ny scenografi,

Trönö nya kyrka byggdes 1895 och brann 1998.
Innanför de bevarade murarna invigdes 2001 en
ny kyrka med förgård under bar himmel.

ny ljussättning och ett modernare spel.
Innanför murarna till Trönö nya kyrka
finns ett uterum, ett atrium, där spelet nu
ska äga rum.
Erik Ehn gör huvudrollen som Nathan
Söderblom och Kristina Törnqvist gör
rollen som Anna Söderblom. Stig Engström återkommer och han spelar Jonas
Söderblom plus några andra roller. Peter
Mörlin och Angelica Thelin ﬁnns också
på plats och dessutom blir det ett 25-tal
duktiga amatörer och musiker. Regissör
är Hans Klinga.

Trönö gamla kyrka från 1100-talet är en av landets bäst bevarade helgedomarna från medeltiden.

Nathan Söderblom var de stora visionernas
man. Han såg som sin uppgift att försöka närma alla kyrkosamfund i världen till varandra,
vilket han menade också skulle gagna världsfreden. År 1925 träffades en stor skara kyrkoledare i Stockholm och Uppsala till samtal
och gudstjänster, inbjudna av ärkebiskopen
i Svenska kyrkan. Så är 1925 ett märkesår, när
det gäller det ekumeniska arbetet.
Också i det svenska kulturlivet spelade ärkebiskop Söderblom under många år en betydande roll. Han satt i Svenska akademien, var
en betydande författare och en banbrytande
forskare. För sina insatser för fredens sak erhöll han Nobels fredspris året före sin död,
1930.
Ärkebiskopen var personligen en utomordentligt spirituell människa, en glänsande
personlighet, en predikant som man gärna
lyssnade till. Många konstnärer och författare räknade ärkebiskopen till sin vänkrets,
men han var samtidigt folklig till sin natur
och blev älskad och beundrad i församlingarna, som han besökte. Under hans tid
som ärkebiskop upplevde Svenska kyrkan
en förnyelse, den sk ungkyrkorörelsen, som
samlade många ungdomar och vitaliserade
Svenska kyrkans gudstjänst och församlingsliv.
Ändå fanns det mycket av kamp och stunder av nedstämdhet i hans liv. Han kämpade
också under många år med en svag hälsa.
Men det övergripande intryck som de flesta
människor fick av Nathan Söderblom var
hans genialitet och hans bländande personlighet.
Nathan Söderblom dog år 1931. Det sägs
att hans sista ord var ”Det finns en levande
Gud, jag kan bevisa det genom religionshistorien.”
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Min älskling du är
(kanske inte längre)
som en ros...
Blomsterprakt och semestertid i all
ära, men våra äktenskap och parrelationer löper förhöjd risk att nå
nya dimensioner av istider under just
sommaren. Kärleken, som förde oss
samman som par, visar sig faktiskt
vara en komplicerad historia som
kräver arbete. Hur många av oss
trodde det på allvar, fast vi hörde det
sägas?
Kanske känner du att er kärleksrelation blivit allt annat än tålmodig och
god? Kanske är det småsaker som
utlöser väldig irritation, eller har det
blivit så, att ni helt enkelt inte förväntar er så mycket gott av varandra
längre. I stället för att vara en plats för
trygghet, omsorg och uppmuntran
kan en relation brottas med frågor
som handlar om den andres vilja till
långsiktigt engagemang i det gemensamma livet, eller en känsla av att bli
nedvärderad eller ständigt kritiserad.
Alla relationer har sina problem på
olika sätt, om du behöver prata så
går det bra att kontakta en präst eller
diakon i församlingen. Du kan även
vända dig till kyrkans familjerådgivning i Uppsala. Där kan man gå
ensam eller som par. (Läs mer sid 3)
Är krisen inte akut utan du och
din partner snarare vill stärka er
relation och hitta sätt att hantera
era problem så finns det bra hjälp. I
boken ”Verktyg för varaktig kärlek”
av Markman, Stanley, Blumberg,
(Verbum 2001) ges konkreta verktyg
till problemhantering och insiktsfulla
kopplingar mellan de vanliga orsakerna till irritation och dess djupare
dolda orsaker. Mycket kan bli lättare
då man uppmärksammar de triviala
konflikternas djupare orsaker. Boken
är kursmaterial i den relationsvårdande kurs som går under namnet
PREP som i höst ges i Lötenkyrkan
i samarbete med Sensus. Läs gärna
mer på www.sensus.se och titta närmare på informationen på nästa sida.
Ulrika Baydoun
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De ler ofta, gnabbas kärleksfullt, är samstämda och deras relation är bara tre år ny.
Ändå har Helén Olsson och
Lasse Lewerth gått på en kurs
om parrelationer. Var det
verkligen något de behövde?
– Vi har lämnat varsitt äktenskap, träffades
för tre år sedan och lever som särbor. Nu
vill vi inte göra om samma misstag som
tidigare utan förebygga, förklarar Helén
Olsson.
Prep beskrivs ibland som friskvård för
parrelationer.
– Det är en bra slogan, och det spännande
med Prep är att kursen riktar sig till dem
som har en bra relation. Men inget i en
relation är självklart, säger Lasse Lewerth
som en förklaring till varför han deltog i
kursen.
Helén Olsson är socionom och arbetar som gruppbehandlare på Trappan, en
verksamhet för barn och ungdomar som
lever i familjer med till exempel alkoholism och våld. Men hon konstaterar att ett
arbete med relationer inte är en garanti
för att man är bra på sina egna.
Lasse Lewerth är projektledare och föreläsare om alkoholfrågor.
Krävande att lyssna
– PREP fungerar inte som en tablett i ett
glas vatten som löser problemen. Relationen är som en blomma, vattnas den inte så
dör den, säger han och fortsätter:
– Relationen ska vara så öppen, tydlig
och ärlig som möjligt. Behoven ska upp
till ytan! I stället för att tro att man vet vad
den andra tycker och vill, ska man prata
med varandra.
Helén Olsson berättar att de två avbryter
varandra hela tiden, och därför var kursövningen som handlade om att låta den
andre tala till punkt, speciell.
– Det var skönt att få prata till punkt, konstaterar hon och berättar att de praktiserat
övningen utanför kursen med gott resultat.
– Det är krävande att hålla tyst och lyssna,
säger Lasse Lewerth och vänder sig till
Helén Olsson:
– Du är så intensiv med ett sådant språkflöde. När vi träffades tänkte jag: Jag får ta
henne på en inandning! berättar han med
ett stort skratt.

– Inget i en relation är självklart. Den måste vårdas, Helén Ols

”Vi vill inte gö
Fem ”kärleksspråk”
Kursen bestod av korta föreläsningar och
korta filmer som illustrerade olika frågor.
Den innehöll mycket interaktivitet och
övningar i kommunikation. Däremot inga
gruppsamtal eller redovisningar. Varje par
arbetade tillsammans hela tiden. Kursen
fungerar lika bra för nyblivna småbarnsföräldrar som för par som levt tillsammans
många år.
Det Helén Olsson tyckte var bäst gällde
”kärleksspråket”, alltså att reflektera över
hur man själv vill bli bekräftad.
– Vi talade om fem ”språk”: prat, beröring, tid tillsammans, gåvor och tjänster,
säger hon och berättar om en gång när
Lasse skulle komma.
Hon hade gjort fint och lagt fram presenter, men han reagerade inte på det, gav
henne inte ens en kram. Skälet? Han var
helt upptagen av ett problem som han
först måste få prata om innan han var
mottaglig för en kram.
– Det är så lätt att gå om varandra, men
Kyrkbänken nr 3 2011

En kurs för par som vill
utveckla och stärka sitt
förhållande
När?
Lördag 29 oktober och 12 november
2011, klockan 09:00-16.00 i Lötenkyrkan.
För vem?
Kursen vänder sig till par som bestämt sig för att leva tillsammans
och som vill stärka och bevara sin
relation. PREP är ett pedagogiskt
program, inte terapi, och lämpar sig
därför inte för par som befinner sig
i kris. Det förutsätts att hela paret är
med hela tiden under de två kursdagarna! Vi kan ta emot max 8 par!
Vad är PREP?

sson och Lasse Lewerth, som deltagit i en Prep-kurs. (Foto Nicky Tucker)

öra om samma misstag”
att lära sig om sitt eget och den andres
”kärleksspråk” gör att man undviker missförstånd, säger Helén Olsson.
Ingen av dem hade några särskilda förväntningar på Prepkursen, snarare nyfikenhet. Det var spännande att kursen leddes av ett par, som gav exempel på hur
Prep hjälpt dem, och som berättade personligt utan att det blev för privat.
– Det kändes viktigt och roligt att göra
detta ihop med Lasse. Jag är så rädd om
vår relation, förklarar Helén Olsson, som
anser att kursen hjälpte henne att upptäcka det egna ansvaret.
– Man måste fråga sig vad man bidrar
med i en relation. Alltför mycket riskerar
att handla om rättvisa i negativ mening:
”Jag gjort det här, nu är det minsann hans
tur!”
Kan absolut rekommenderas
Helén Olsson anser att kursen gett henne en
verktygslåda för att lösa problem, och berättar
tillsammans med Lasse Lewerth om en händelse där de använde lärdomar från Prep.
Kyrkbänken nr 3 2011

– Vi skulle iväg på en resa och hade olika
förväntningar. Prep inspirerade oss att
prata om dem i förväg och prata ihop oss.
Så slapp vi konflikter på resmålet.
Är Prepkursen något de kan rekommendera?
– Absolut! Det är oerhört bra med en
kurs som fokuserar på det positiva, säger
Lasse Lewerth.
Båda hoppas på en uppföljning till de två
kursdagarna. Helén Olsson har dessutom
blivit intresserad av att lära sig mer för att
själv leda kurser.
Det är tydligt att åtminstone deras blomma kommer att få det vatten den behöver.
Sonja Gunnarsson

Intervjun med Helén Olsson och Lasse Lewerth är
först publicerad i Gamla Uppsala församlingsblad
1 2011.

PREP – Prevention and Relationship
Enhancement Program, bygger på
många års forskning om parrelationer. Kursen handlar om att stärka och
utveckla förhållandet, att ge verktyg
för bättre kommunikation och metoder för konflikthantering. För mer
info se: www.sensus.se/prep
Ledare
Tone och Lars-Göran Carlsson, Uppsala. Lars-Göran är pedagog och
psykolog, Tone har jobbat med utbildning. De har under många år
intresserat sig för frågor om par och
familj och har de senaste 12 åren lett
ett stort antal PREP-kurser.
Kostnad
1350 kr/person. I kursavgiften ingår
fika, luncher och kursmaterial.
(Vid behov kan bidrag sökas. Fråga
din församling)
Anmälan
Via e-post,senast måndag 10 oktober,
till Eva P. Forslund, församlingspedagog i Lötenkyrkan, eva.p.forslund@
svenskakyrkan.se
Anmälan är bindande.
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På vilka tre språk skrevs "JESUS FRÅN NASARET,
JUDARNAS KONUNG" på korset?
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl

Bild: Hans Hillewaert

Sommarkorsord
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 1 augusti.
Vinnare av Påskkorsordet blev AnnaLena Dahl, Sören Winge och Berndt
Sonesson. Grattis! Bokpriset kommer
på posten.
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Kyrkbänken nr 3 2011

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 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: 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 (föräldraledig)
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:
Janniz Jönsson				
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: 36 62 10 (exp)		
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: 31 50 21

Detta händer i våra kyrkor i sommar
Ärentuna församling
torsdag 16 juni
19.00 Ungdomsmusikcafé. Storvreta
församlingsgård.
Lördag 18 juni
18.00 Helgsmålsbön. Ärentuna kyrka.
Söndag 19 juni
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Högmässa. Ärentuna kyrka.
18.00 Musik i sommarkväll.
Ärentuna kyrka.

Tensta församling
Söndag 21 augusti
9:e sönd e Trefaldighet
10.00 Friluftsgudstjänst vid Skogsvallen.
Fotbollens helg.
Söndag 28 Augusti
10:e sönd e Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Upptaktsdag, musik,
grillning. Storvreta kapell och församlingsgård.

Söndag 3 juli
2:a sönd e Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst vid Ärentuna
kyrka.
Söndag 10 juli
3:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
Söndag 17 juli
4:e sönd e Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.
Söndag 24 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
18.00 Musik i sommarkväll. Ärentuna
kyrka.
Söndag 31 juli
6:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
Söndag 7 augusti
Kristi förklarings dag
18.00 Musik i sommarkväll. Storvreta
kapell.
Söndag 14 augusti
8:e sönd e Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.
18.00 Musik i sommarkväll. Storvreta
kapell.

Söndag 26 juni
Den helige Johannes Döparens dag
18.00 Högmässa.
Söndag 3 juli
2:a sönd e Trefaldighet
9.30 Gudstjänst.
18.00 Kyrkogårdsvandring med andakt.
Söndag 10 juli
3:a sönd e Trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll.

Fredag 24 juni
Midsommarafton
10.00 – 14.00 Midsommarfirande vid
församlingsgården i Storvreta.
23.00 Musik i sommarnatten. Ärentuna
kyrka.
Söndag 26 juni
Den helige Johannes Döparens dag
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.

Lördag 18 juni
12.00 Psalmtoppen. Skyttorpsdagen.

Söndag 17 juli
4:a sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa.

Lena församling
Söndag 19 juni
Heliga Trefaldighets dag
18.00 Högmässa.
Lördag 25 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid Trekanten.
Söndag 3 juli
2:a sönd e Trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll.
Söndag 17 juli
4:e e Trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll.

Söndag 24 juli
Apostladagen
9.30 Högmässa. Heliga Birgittas dag.
Söndag 31 juli
6:e sönd e Trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll.
Söndag 7 augusti
Kristi förklarings dag
9.30 Högmässa.
Lördag 13 augusti
Tenstadagen
14.00 Spelmansmässa.
20.00 Fackeldans.
(Mer info se lokal annonsering/UNT

Söndag 24 juli
Apostladagen
18.00 Gudstjänst.

Söndag 21 augusti
9:e e Trefaldighet
9.30 Högmässa.

Söndag 31 juli
6:e sönd e Trefaldighet
18.00 Högmässa.

Söndag 28 augusti
10:e sönd e Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst.

Söndag 7 augusti
Kristi förklarings dag
18.00 Högmässa.
Söndag 21 augusti
9:e sönd e Trefaldighet
18.00 Musik i sommarkväll.
Söndag 28 augusti
10:e sönd e Trefaldighet
18.00 Högmässa.

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

Musik i sommarkväll

Mer information sidorna 4 och 7.

