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Den stora festen
”Åh, jag har så tråkigt. Det finns ingenting att göra.” Jag gick efter mamma och
tjatade om hur tråkigt allt var och hur oändligt långsamt tiden gick. Det var långfredag och vi befinner oss i början av 70-talet. Långfredagen var så händelselös,
tyckte jag. ”Det är nyttigt för barn att ha tråkigt ibland”, sa mamma. Jag tyckte
att det var helt obegripligt hur man kunde tycka så. På 90-talet blev jag mamma
och hade barn som satt och klagade: ”Åh, vi har så tråkigt. Det finns ingenting
att göra.” Jag kom på mig med att ge dem samma svar som jag en gång själv fått:
”Det är nyttigt för barn att ha tråkigt ibland.”
I ett samhälle där så mycket pockar på vår uppmärksamhet, behöver vi långsamhet och att ha tråkigt ibland. Det är nödvändigt att få sitta ner med sig själv,
tänka tanken klart och vila.
I ett möte med en kvinna, som just nu är mellan två jobb, berättade hon att
det spännande med att plötsligt få disponera oväntat mycket av sin tid, är att ehon
upptäckte att det händer saker inuti henne. I stillheten föds lust och kreativitet
– men även tankar om vem man är, vart man är på väg och hur man ser på sitt
liv.
Kanske står vårt samhälle i en brytpunkt just nu? Tekniken har blivit så välutvecklad, att man kan vara tillgänglig nästan var som helst och när som helst. Allt
större del av våra liv blir offentligt genom internet, och vi lever i ett massmedialt
brus som pågår under dygnets alla timmar. Men i detta brus, är det allt fler som
efterfrågar möjligheten att vara otillgänglig, icke nåbar, att vara i områden utanför
mobilens täckning – för att kunna slappna av. Själen, det inre livet, har inget att
hämta i tillgängligheten och i bruset.
Det är när vi inte längre sysselsätter oss med en massa aktiviteter, som verkligt
spännande möten kan ske. Kanske är det då man förnimmer att ensamheten är
både kreativ och rogivande?
Den där ”tråkiga” långfredagen, där allt var en enda lång väntan på den stora
festen, men en förutsättning för det glädjefyllda vi väntade på. Det var dagen då
döden drabbade, men genom den fick vi del av uppståndelsens under. I tider av
väntan, sker en inre förberedelse för det som skall komma. Kanske måste även
saker i vårt inre få dö bort, för att ett nytt liv ska få gro? Kanske behöver vi påminnas om dödens närhet och smärta, för att ta vara på livet fullt ut? I påskdagen
möter oss den Uppståndne med budskapet om att död har blivit liv, sorgen vänts
till glädje, natten vikit för den uppgående solens strålar, vinter övergår till vår.
Detta möte är ständigt närvarande i våra liv, om vi vågar ta emot den möjligheten.
Psalm 470 i SvPs:
Som en sol stod Kristus opp, på den tredje dagen.
Nu är själens vårtid här, bojan sönderslagen.
Vintertiden är förbi, synd och sömn till ända.
Han som uppstått nu vår sorg vill i glädje vända.
Året vänder nu mot ljus, borta allt det bittra.
Jorden dukar opp till fest, allting glänser, glittrar.
Rymden fylls av fågelsång. Stadens parker lövas.
Jesus uppstått. Varför skall då min själv bedrövas?
		

(Johannes av Damaskus, 676– 754)

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: Gunlög Rosén och Ulla-Karin Zetteström presenterar Kyrka för Fairtrade. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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Nyckel till gudstjänsten
Gloria– vad är det?
En gloria brukar vi tänka oss lysa omkring
Jesus eller heliga människor, en slags ljusglans. Själva ordet, som är latin, kan översättas med Ära. En av sångerna i vår gudstjänst
kallas på latin Gloria och det är prästen
som inleder den sången med orden ”Ära
åt Gud i höjden och frid på jorden”. I vissa
delar av världen sjungs den fortfarande på
latin, Gloria in excelsis Deo.
Orden känner vi nog igen. Det var änglarna som sjöng den sången den första
julnatten utanför Betlehem, när de berättade för herdarna om att Jesus, världens
Frälsare, blivit född. I vår högmässa sjungs

Ära-sången varje söndag, fast kanske inte
i Fastan, när allting skall vara litet återhållsamt och enkelt.
Prästen intonerar Ära-sången och hela
församlingen stämmer in i en lovsång till
Guds ära, ”Vi prisar dig” eller ”Måne och sol”
eller någon annan.
Varje söndag påminns vi alltså om att
Gud, skaparen och livets centrum som
ingen kan se, har blivit människa hos oss i
Jesus, som är med oss alla dagar (och nätter). Ingen är ensam och övergiven, utan
Gud. Därför sjunger kyrkan med glädje sitt
Gloria, ”Ära åt Gud i höjden…”

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

Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Rolf Larsson

Vandring genom påsken

I

judisk tradition betyder ”att komma
ihåg något” att aktivt leva sig in i en
tidigare händelse. Så minns man med
flera sinnens hjälp under påsken Israels
uttåg ur Egypten, bort från slaveri till ett
fritt liv i det utlovade landet.
Den kristna påsken handlar om Jesus
Kristus, hans död och uppståndelse. Även
vi har möjlighet att leva oss in i händelserna genom att vara med ”hela vägen”,
från liv till död till liv igen. Välkommen
med!
Här följer en presentation av påskens
viktigaste dagar:
Palmsöndagen inleder Stilla veckan. Då
firar vi Jesu intåg i Jerusalem. Barn och
vuxnas glada och välkomnande hosiannarop präglar denna dag.

Min Gud, min Gud, varför
har du övergivit mig?).
… Jesus ropade än en
gång med hög röst och
gav upp andan.
… När officeren och
de som bevakade Jesus
tillsammans med honom
såg jordbävningen och det
andra som hände, greps de
av stark fruktan och sade: Den
mannen måste ha varit Guds son.”
Påsknatten skildrar vi det fantastiska
skeendet ”genom död till liv”. Mitt i den
mörka natten tänds påskljuset med ropet
som hörs över hela jorden: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskdagen bekräftar uppståndelsen med
kvinnorna som kommer till den tomma
graven och får möta den Uppståndne.
Dop- och missionsbefallningen, som avslutar evangelisten Matteus berättelse,
blir ett tilltal också till oss där Jesus säger:
”Och jag är med er alla dagar till tidens
slut.”
Långfredagen, en svart dag. Jesus dör på Annandag påsk får vi möta den uppkorset. Evangelisten Matteus berättar:
ståndne Jesus genom två lärjungar, som är
på väg till Emmaus. Först kände de inte
”Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela igen honom men sedan öppnades deras
jorden, och det varade till nionde timmen.Vid ögon och de sade till varandra: ”Brann
nionde timmen ropade Jesus med hög röst: inte våra hjärtan när han talade till oss på
Eli, Eli, lema sabachtani? (vilket betyder: vägen …?”
Skärtorsdagen är en gudstjänst i festens tecken. Fokus är på Jesu instiftande
av nattvarden. Men den glada stämningen
bryts i slutet när blicken riktas mot korset.
”I denna natt blev vår herre, Jesus Kristus
utlämnad och avklädd …”
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Andra söndagen i påsktiden är några
lärjungar och fiskar utan fiskelycka. Även
de får möta den Uppståndne och en av
dem säger trosvisst: ”Det är Herren!” Temat denna dag är Påskens vittnen.
Alla dessa gudstjänster vill hjälpa även
oss att våga vara just påskens vittnen.
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Ärentuna församling

Påskvandring i Församlingsgården
Döpta
4/12
22/1
28/1
28/1
11/2
11/2
25/2

Alice Linnea Ekeljung
Amy Anne Edith Mackenzie
Axel Gustav Niklas Engblom
Livia Ava Jansson
Joel Bror Franzén
Nina Vera Katerina Gargiulo
Karl Hugo Pedersen

Vigda
11/2 Johan Lindqvist och
Jessika Andersson
11/2 Patrik Stenström och
Maria Jansson
13/2 Per Håkan Lindberg och
Pirjo Berglund
Avlidna
4/12 Gustaf Adolf Rask
5/12 Willy Lars Olof Andersson
12/12 Anna Maj-Britt Persson
8/1 Jan Håkan Åberg
8/1 Sylvia Kristina Johanna Kinch
10/1 Nils Johan Erik Pettersson
15/1 Karl Gösta Berendt Ljunggren

Onsdagkvällar i
församlingsgården
Taizébön 18.30 på onsdagar udda veckor.
Enkla sånger, tystnad, ljus, bön präglar
halvtimmen i kapellet. Efteråt finns fika
och gemenskap för den som vill.
Veckomässa 18.30 jämna veckor. En stund
av närvaro, enkelhet och fokus på det centrala i nattvarden och förlåtelsen präglar
denna gudstjänst. Efteråt finns möjlighet
att delta i ett bibelstudium där inga förkunskaper krävs. Rubrikerna är tagna från
kommande sön- eller helgdag.
4 april Matt 26:17–30 Det nya förbundet
18 april Joh 10:1–10 Den gode herden
2 maj Joh 16:5–11 Att växa i tro
16 maj Joh 15:26–16:4 Hjälparen kommer
30 maj Matt 11:25–27 Gud – Fader, Son
och Ande
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Klass 4b från Storvretaskolan med fröken
Eva får uppleva och se det som hände en
påsk för 2000 år sedan i Jerusalem. En helt
vanlig dag blir en upplevelsedag. Genom
en tidstunnel får de krypa från nutid till
tiden för påskhändelsen. De får klä sig i
linnekläder och sjalar. Två pojkar tar på
sig åsnedräkten och följer Jesus, när han
rider in i Jerusalem. De andra barnen är
det jublande folket, som viftar med gröna
(plast)palmblad.
I kapellet tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Efter påskmåltiden följer barnen med till
en trädgård, stora växter har fått flytta in i
syföreningsrummet. Där somnar Petrus och
Andreas. De somnar trots att Jesus vill, att de
ska vaka och be med honom. Judas och en
soldat kommer in och tar Jesus till fånga.
En tjänare har hunnit göra upp en eld
utomhus, så alla barnen går ut och får
höra hur Petrus tre gånger förnekar att
han känner Jesus.
I stora salen står ett stort träkors med
törnekrona. Pontus Pilatus ger Barabas fri
och tvättar sina händer för att bli fri från

skulden. Den botfärdige rövaren får löfte
av Jesus att få vara med honom i Paradiset.
Kvinnorna går till graven, på väggen
finns en bild av den bortvälta stenen, en
sovande soldat och där bakom Jerusalems
stad. En ängel berättar att Jesus är uppstånden och vi sjunger: Han är inte här, han
lever! Till sist följer alla med på en Emmausvandring.
I små grupper sitter vi sen med barnen
och samtalar om vad de just fått se och
uppleva. Eleverna har massor med frågor
och synpunkter, men till slut måste de gå
för lunchen väntar. En vanlig skoldag men
så annorlunda. Tack för att ni kom hit!

I rollerna:
Jesus – Kristna Hognesius Lockner
Petrus och Andreas – Siv Rang och Ingrid
Ivarsson
Judas – Inger Edqvist
Soldat – Samuel Holmberg
Eldvakt – Ulla-Karin Zetterström

Fira påsk i Ärentuna församling!
1 april Palmsöndagen
11 Högmässa i kapellet. Vid kaffet finns
möjlighet att köpa blomskott.
14 Palmblad + åsnor + hosiannarop = en
gudstjänst med stora och små i Ärentuna
kyrka. Barnkören medverkar. Efteråt blir det
fika och påskpyssel i bygdegården.
20.30 Ungdomsmässa i kapellet.

4 april Onsdag i Stilla veckan
18.30 Mässa med läsning ur passionshistorien i kapellet.
Därefter öppet bibelstudium av Skärtorsdagens evangelietext.

5 april Skärtorsdagen
11 Ekumenisk mässa på Skogsgården.
17.30 Enkel måltid för hela familjen i
församlingsgården. Anmäl gärna men ej
nödvändigt till kristina.lockner@svenska-

kyrkan.se eller 0703 14 50 44.
19 Ekumenisk Skärtorsdagsmässa med
altarets avklädande.

6 april Långfredagen
11 Långfredagsgudstjänst i Ärentuna kyrka.

7 april Påskafton
23 Påsknattsmässa i kapellet. Kyrkokören
medverkar. Samkväm efteråt.

8 april Påskdagen
11 Ekumenisk Påskdagsgudstjänst i Ärentuna kyrka. Jan Blomgren och Blomgrens
brass spelar till psalmerna.

9 april Annandag påsk
16 Emmausmässa med internationella
gruppen. Vid kaffet efteråt berättar Simon
Rosén från sin resa i Ecuador.
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Kyrkans sommarcafé
Församlingsgården i Storvreta den 7, 8, 11–
15, 18–21, 25 och 26 juni kl 9.30–13.00. Midsommarafton är caféet öppet 10–14
Gott och billigt fika. Kulglass i olika smaker.
Fiskdamm, bollhav, gungor, sandlåda och
uteleksaker. 4H-gårdens djur kommer på
besök en dag. Barnteater/sång och musik
varje dag med vår egen teatergrupp, eller
inbjudna gäster.

Kyrkträff i Storvreta
församlingsgård
Alla är välkomna till kyrkträff där man får
en god lunch med kaffe serverad, därefter
program av något slag. Förhandsanmälan
om deltagande till Siv Rang eller Els-Marie
Eriksson (tel. se sid 15). Har man specialkost
så anmäler man det. Kostnad 30 kr per gång.
Träffen börjar klockan ett och brukar hålla
på till kvart över 3.
Datum för vårens kyrkträffar:
29 mars Barbro Råsbrandt från Vigle berättar om Ekeby keramik och visar produkter
därifrån.
12 april Markus Lagerquist: från Lidköping
till riksdagen, i tal och sång.
26 april Christer Nordström, polis: hur kan
jag skydda mig mot brott.
10 maj Husbandet spelar vårens och sommarens sånger

OBS – Vårutflykt – OBS
Onsdag 23 maj Vårutflykt till Lövsta
Bruk, kostnad 200 kr, anmälan senast
16 maj

Foto: Mats Wilhelm

Välkomna önskar Siv Rang, husmor Thérese
Lagerquist samt kyrkans väntjänst

Bibliska figurer – utställning och tillverkning

Kaffebönegrupp
Varannan tisdag udda veckor är du välkommen till kapellet i Storvreta där vi ber, sjunger
och lovprisar vår Herre. Om du vill att vi ska
be för något särskilt men inte har möjlighet
att vara med, så får du gärna skriva eller ringa
till Siv Rang. Vi ber alltid för våra konfirmander och vår vänförsamling i Zimbabwe. Ja, så
var det ju det där med kaffet, det dricker vi
i lilla rummet intill och samtalar om himmel
och jord. Välkommen du med.

Kyrkans väntjänst

Kom och se vår fina utställning av Bibliska figurer i Församlingsgården som pågått
från 11 mars. Där kan du också se hur vi tillverkar dem från grunden.
Vill du vara med och tillverka en egen figur så kom fredag den 13 april eller 11
maj till församlingsgården kl 0930–14.30. Sista gången för terminen blir i Alunda
den 1 juni. Är du intresserad så hör av dej till Siv Rang.

Musikcafé

Svenska Kyrkans Unga

Söndag 29 april kl 15 i Församlingsgården,
Storvreta.

Varje söndag kl 18–21 träffas Svenska Kyrkans Unga, ”ungdomsgruppen”, i församlingsgården i Storvreta, där vi varje kväll har
olika aktiviteter.

Vårsånger och allsång med Ärentunakören.

Vi är några personer som på olika sätt gör en
uppgift i församlingen för andra människor.
Det kan gälla t ex promenader, att hälsa på
äldre personer, duka på kyrkträffen, ha program på medelpunkten och en del annat.

Musikal med
barnkörerna

Vill du göra något för någon och vara med
i kyrkans väntjänst så är du välkommen till
oss. Tag kontakt med Siv Rang.

Den bygger på skapelsetemat. Musiken
är mycket varierad, med ballader, sambarytmer och en tango. Församlingsgården,
Storvreta.
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Söndag 22 april kl 11 framför barnkörerna i
Storvreta musikalen Gryningsljus.

Alla är välkomna, även ungdomar från Vattholma, Tensta och Skyttorp. Det kostar ingenting att vara med, men en del av aktiviteterna är till självkostnadspris, t ex om vi åker
på bio tillsammans.

Kontaktadresser finns på sidan 15
under respektive församling.
Hemsideadress är:
www.svenskakyrkan.se/vattholma
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Tensta Församling

Döpta
17/12 Liv Enie Mari Andersson
21/1 Karl Kasper Magnus Loklint
21/1 Vanessa Julia Victoria Björk
11/2 Linnea Karolina Höök Andersson
Vigda
14/1 Tobias Rubbetoft och
Helena Svahn
Avlidna
12/1 Fridolf Emanuel Jansson

Vårutflykt

Träffpunkt dagtid i Skyttorp
23/5 åker vi på vårutflykt till Lövstabruk
för guidning i herrgården och kyrkan.
Vi äter lunch på värdshuset och ser oss
om på bruket. Kostnad 200 kr
Anmälan senast 16/5 tel. 352061

Öppet hus i Tensta
Öppet hus i Tensta på måndagarna läggs
tillfälligt ned. I stället inbjuds alla intresserade till två måndagar med lite annorlunda
innehåll – 16 april och 14 maj. I april blir
det ”Orgelkul i kyrkan – kom och titta,
lyssna och prova orgeln tillsammans med
Pontus.” Programmet för maj är inte bestämt, det kommer upp på hemsidan och
Facebook senare! Öppet kl 9–12 och fika
finns, precis som på Öppet hus. I Skyttorp
fortsätter Öppet hus som vanligt, tisdagar
och fredagar.

Sommarcafé
Sommarcafé för stora och små med glad
gemenskap kring kaffebordet blir det i
Kyrkans hus, Skyttorp, mån–fre från 11
juni fram till midsommar.

Alla barn! Kom och sjung!

Alla barngrupper har sommaravslutning
med en nyskriven musikal 2 juni. Barnkören befinner sig just nu i startgroparna
och det är inte för sent att börja, om man
vill vara med!
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Återbruksikoner
I Tensta kyrka pågår en intressant utställning. Det är domprosten i Visby, Mats
Hermansson, som ställt ut sina ”presenningsikoner”. Ikoninspirerade bilder målade på gamla slitna presenningar. Det är
spännande att gå omkring i krykan och
på de mest oväntade platser hitta hans bilder.
Presenningarna, som Mats fått från
ett nedlagt regemente i Örebro, är både
gamla, slitna och lagade. Ibland inte ens
lagade. På den bakgrunden har han målat bilder, inspirerade av östliga kyrkans
klassiska ikoner. Men Mats ikoner är inga
ikoner, det är han noga med att påpeka.
Han har brutit loss detaljer, som han sedan återbrukar för att skapa egna bilder.
Och framför allt är det ikonernas händer
som inspirerat honom. Händer som vinkar, hälsar, sträcker sig mot betraktaren.
Välsignande.

Mellan predikstol och dopfunt hänger denna Kristusbild.

Mats Hermansson är fascinerad av de
gamla presenningarna. Han säger ”de är
slitna och härjade – men ändå så vackra.
De är lagade och lappade, ofta ett fint
hantverk. Det är för att de har en historia, som de är så vackra, som människor.
Jag vill visa att det som tidigare ansetts
som förbrukat är vackert och användbart
– och så verka för skapelsens överlevnad.
Återbruk är en from gest.”
Utställningen pågår till den 20 april,
det finns alltså fortfarande möjlighet att
åka och titta på målningarna. Denna dag
blir det en visning kl 12.00, då Mats Hermansson är med och berättar.
Den som har en sliten presenning liggande och vill bli av med den kan kontakta Mats Hermansson. Eller ta med den
till visningen den 20 april och överlämna
den till Mats, som tacksamt tar emot den.

Domprost och konstnär Mats Hermansson vid en
av presenningsikonerna.
Kyrkbänken nr 2 2012

Från Påsk till Pingst i Lena
Stilla veckan, som föregår påskhelgen, inleds med både förmiddagsgudstjänst kl 11
och passionsmusik med kyrkokören kl 18
på Palmsöndagskvällen i Lena kyrka.
Skärtorsdagskvällen kl 18
firar vi minnet av Jesu sista måltid. Då
stängs altarskåpets luckor och altaret dukas
av för att stå kalt och naket över Långfredagens avskalade gudstjänst kl 15
och sedan prydas med blommor och ljus
och öppnade luckor till Påskdagens
uppståndelsemässa kl 11.00. Där sjunger
både barnkör och kyrkokör och vi alla
jublande påsksånger om livets seger över
döden.
Påskhelgen gestaltar med berättelserna om Jesu lidande, död och uppståndelse det livsmönster som vi alla upplever. De säger att ingen är ensam i sina
prövningar, att vi delar beroende och livsbetingelser med varandra, trots allt som
kan vara olika, och att Gud i Kristus följer
oss genom allt, också genom döden, som
inte är slutet, enligt den kristna tron.
Påskens gudstjänster är en möjlighet
för oss att bearbeta den insikt om världens
lidande och vår egen dödlighet, som vi
oftast stoppar undan. I dem får vi be för
världen och hämta tro ur det mest otroliga – berättelserna om uppståndelsen på
tredje dagen.

Lena församling
		

Söndagen efter Påsk, den 15
april, kommer Vattholma PRO-kör att
sjunga i kyrkan och sedan bjuda på kaffe
i sockenstugan med berättelser om bruksortslivet förr,
söndagen den 6 maj blir det
åter tillfälle till historisk bildning: Wattholma Kultur och Hembygdsförening
bjuder på kyrkkaffe efter högmässan kl 11,
och därefter guidas vi i kyrkan av Gunnar
Redelius, Altomta. Den som vill kan sedan delta också i en guidad rundvandring
på kyrkogården.
Pingsthelgen firas traditionsenligt med konfirmation på Pingstafton och
högmässa på Pingstdagen, båda gudstjänsterna kl 11.

Gudstjänsttiderna i Lena!

Under flera år har gudstjänsttiderna i Lena
kyrka varierat mellan kl 11 och kl 18. Fr
o m sommaren kommer de att variera
regelbundet: Juni–augusti kl 18 alla söndagar utom sista i månaden, som blir en
friluftsgudstjänst kl 11 någonstans i våra
vackra omgivningar.
September–maj firas gudstjänst kl 11 alla
söndagar utom sista söndagen i månaden,
då det blir en sinnesromässa kl 18.

Döpta
7/1
Leva Maud Bergvall Lindqvist
14/1 Nils Hjalmar Rune Arvidsson
18/2 Albin Karl Erik Hansander
25/2 David Erik Einar Holmgren
Avlidna
24/9 Barbro Elisabet Söderholm
5/12 Anna Birgitta Lorentz
9/12 Ketty Alice Rådström

Lena församling agerar för
ny butik
När affären i Vattholma slog igen försvann
en viktig samhällsfunktion från orten. En
lokal affär betyder mycket för dem som
inte dagligen pendlar till Uppsala eller
andra större orter, som t ex sjukskrivna
eller pensionärer utan egen bil. Därför beslutade Lena kyrkoråd,aw att med några
andelar gå in och tillsammans med många
andra vattholmabor möjliggöra för en ny
affärsinnehavare att öppna en ny butik.

Pilgrim i Tiundaland
– Marialeden
Under sommaren kommer två längre
vandringar att ske längs Marialeden – vägen från Tegelsmora till Gamla Uppsala.
Vi delar sträckan i två etapper och går
den första, Tegelsmora–Tensta, lördag och
söndag 2–3 juni. Övernattning kan ske i
Vendel.
Andra etappen, Tensta–Gamla Uppsala, gås 11–12 augusti med möjlighet att
övernatta i Storvreta.
Se hemsidan för mer information och
anmälan! Ett pilgrimspass för hela sträckan Tegelsmora – Uppsala har tagit fram. I
den kan man pricka av alla kyrkor man
besökt under vandringarna.

Kyrkbänken nr 2 2012
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Ärentuna församling
Kyrka för Fairtrade
På Midfastosöndagen den 18 mars diplomerades Ärentuna församling som
den tredje församlingen i Uppland till
utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”.
Hittills har 45 församlingar från olika
samfund diplomerats runt om i Sverige sedan 2009. I Uppland har tidigare
endast Alunda församling och Uppsala
missionsförsamling blivit diplomerade.
För att bli diplomerad som ”Kyrka
för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-märkta produkter i sin
verksamhet, informera och utbilda sina
medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för

att på olika sätt främja etisk konsumtion
och rättvis handel.
I Ärentuna församling har man ett
Fairtrade-skåp med varor till försäljning
och man har också bl a haft Fairtrade
som tema på församlingsaftnar och i
barn- och ungdomsverksamheten, t ex
genom drama för skolklasser.
– Ärentuna församling har gjort ett
mycket bra arbete som förtjänar att
uppmärksammas. Jag hoppas och tror
att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger
Carl Werner som arbetar med Kyrka för
Fairtrade på Sveriges Kristna Råd.

VI VILL FÖRÄNDRA VÄRLDEN
Vi är en Kyrka för Fairtrade
www.kyrkaforfairtrade.org
Fairtrade är en oberoende produktmärkning
som skapar förutsättningar för odlare och
anställda i utvecklingsländer att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.

”Ärentuna församling har som en del av
en världsvid kyrka ett uppdrag att bidra
till att göra världen bättre. Att stå på de
utsattas sida i Jesu efterföljd.
Ett konkret sätt att uttrycka detta är
att arbeta med rättvis handel och Fairtrade. Det har vi gjort på olika sätt i
flera år, men nu vill vi synliggöra och
förstärka det arbetet. Därför känns det
så roligt att av Sveriges Kristna Råd få
utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”.
Vi hoppas att detta ska inspirera oss
och andra att hitta nya kreativa sätt att
låta den lokala församlingens verksamhet genomsyras av en medvetenhet om-

Gilla Tensta på Facebook!
Tensta församling finns nu på Facebook. Där kan man följa vad som är
dagsaktuellt. Man kan också kommentera det som ägt rum och ha
synpunkter på verksamhet och gudstjänster.
Titta in på
www.facebook.com/tenstaforsamling
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den orättvisa värld vi lever i och genom
små konkreta steg vara ett tecken på att
det är möjligt att göra skillnad.”

Henrik Rosén,
Ärentuna
församlings
internationella
grupp

Systrarna Ingegerd, t v, och Gunvor, t h, gläds åt att kunna

Gunvor hemm
en brudkrona i
1958 gifte sig Gunvor med James i Los
Angeles. Till bröllopet hade hon beställt
en brudkrona av juvelerare Backström på
Vaksalagatan. Hon hade önskat, han hade
ritat flera förslag, och resultatet blev en stilren och
tidstypisk krona i "prinsessmodell". Den är använd denna enda gång,
men så behöver det inte
förbli. För nu finns den i
Storvreta kapell, redo att
bli använd av kommande
brudar.
– Vad ska jag göra med den, sa Gunvor,
som flyttat tillbaka till Sverige efter mer
än 50 år i USA. Jag är bara glad om den
kan komma till någon nytta.
Kyrkbänken nr 2 2012

ofta. De gläder
sig båda över
den återupptagna
kontakten. Två
bröder finns också i Uppsala, en
syster i Rasbo.
– Hela mitt liv
i USA är präglat
av ensamheten
det innebär att
inte ha någon
familj i närheten,
säger Gunvor.Allt
måste jag klara
själv. Till bröllopet hade jag sytt
brudklänningen,
båda tärnklänningarna, bakat tårtan, textat
alla inbjudningskort... Min yngsta syster
Ulla var med, hon var den enda från min
sida. Jag minns när jag köpte hennes biljett, enkelt flyg från Bromma, den kostade
$900, det var tre månadslöner! Båt var billigare, det tog tio dagar till New York.

Äldst av åtta syskon

a umgås efter att under många år bott långt ifrån varandra.

ma igen med
i bagaget
Alldeles särskilt passande är det,
att den får höra till kapellet. Dess
rundade väggar är nämligen murade
av Gunvors svåger, Olle Strömberg.
1979 var det, och kronan
är bara 20 år äldre, så åldersskillnaden är inte så
stor. (I Tensta, Lena och
Ärentuna kyrkor finns
brudkronor av betydligt
äldre modeller. Alla möjliga att låna!)
En solig första mars träffar jag Gunvor
Sundström i hennes hem på Åskmolnsvägen. Systern Ingegerd Strömberg är där
på besök. Hon bodde tidigare i Storvreta,
men är nu bosatt i Uppsala. Systrarna ses
Kyrkbänken nr 2 2012

Självständig och handlingskraftig kan
man beskriva Gunvor.Van att arbeta – att
vara flicka och äldst av åtta syskon medgav
ingen lektid. Redan som 11-åring hade
hon sitt första sommarjobb, som barnflicka i en professorsfamilj med fullt ansvar för en baby. 16 år gammal, då hon
slutat skolan, gick Gunvor till The Svedberglaboratoriet och sökte jobb. Svedberg
själv anställde henne, som mikroskopist,
och från de två åren hon jobbade där får
hon idag 267 kr i månaden i svensk pension. Gunvor skrattar:
– De håller reda på en!
Till laboratoriet kom en amerikansk
gästforskare och blev betagen. 18 år gammal gifte sig Gunvor och följde med
honom till New York. Äktenskapet blev
inte så långt, brudkronan tillverkades till
hennes andra gifte i Kalifornien några år
senare.
Tre döttrar kom till världen, och Gunvor blev familjeförsörjare och arbetade
dygnet runt. Heltid som läkarsekreterare
– ingen föräldraledighet, knappt någon
semester – övrig tid med hem och familj.
Flickornas kläder sydde hon på nätterna.
Det var hårda bud. De långa breven till
mamma och syskon måste också ha varit
nattarbete.

äldraledighet, dagis och jämställdhet. Det
har hänt otroligt mycket här under tiden
jag varit borta, och det är helt andra förhållanden mot i USA.

Tillbaka till Sverige
Gunvor uttrycker ofta sin glädje över att
vara tillbaka och få bo i Storvreta. Hon
har hittat nya sammanhang och nya vänner i SPF, Medelpunkten och Tensta syförening. Och återkomsten är en berättelse i sig:
Midsommaren 1980 var hon hemma
i Uppsala och hälsade på. Tillsammans
med systern Solveig åkte de upp till Ångermanland för att besöka Solveigs f.d.
fästmans familj. Där fanns pojkvännens
far, Oskar. Och sen fanns inga alternativ.
Oskar friade efter tio minuter. I december
kom han till Kalifornien, 62 år gammal,
utan att kunna ett ord engelska och utan
tvivel på företaget. Gunvor var då 44 och
fick kraft att genomföra den skilsmässa
hon önskar skett tidigare. De fick nästan
30 lyckliga år tillsammans.
  För fyra år sedan dog Oskar. Och han
ville vila nära sin mor, som dött när han
föddes. Det enda Gunvor visste var att
mamman hette Cecilia Sundström och att
släkten kom från Vattholma. Hon letade på
nätet, fick kontakt med Vattholmas hemsida och snabbt svar från kontaktpersonen
där, som vidarebefordrat hennes brev till
pastorsexpeditionen. Och Gunvor fick
mail av Lena Liljestrand, som kunde berätta var och när mamma Cecilia fötts och
dött, att graven funnits på Lena kyrkogård
och hur det skulle kunna gå till att ordna
en begravningsgudstjänst i Lena kyrka
Så kom det sig att Gunvor sålde hemmet i norra Kalifornien, tog med sig hunden, moraklockan och Oskars urna och
återvände till hemtrakten för att begrava
sin älskade och börja en ny livsfas. En av
döttrarna fanns redan i Sverige, och efter
ett år hos henne i Dalarna är de nu båda
storvretabor. Cirkeln är sluten, men livet
är öppet. Det är aldrig enkelt, men rikt.
– Jag har aldrig haft det så här bra, säger
Gunvor med stor tacksamhet.
Text och bild: Gunilla Rödström

– Så fint ni har det i Sverige! Med för-
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13 maj
kl 11.00
i Lena kyrka

Musikal med vattholmabarn
Nu under vårterminen har barnen i Kör, lek & skapande i Lena församling fullt upp
med att spela fiaspel, lära in sånger och repliker. Ja, man ”spelar” fia, man övar nämligen på musikalen ”Fia med knuff”.
”Fia med knuff ” tar upp en rad frågor, som barn såväl som
vuxna ofta berörs av. Det kan gälla utseende, rättvisa och hur
vi är som vinnare eller förlorare. Men också tankar om vem
som styr och hur det går om man inte orkar hänga med, om
att ”Få vila i någons hand”.
Sussie Näslund, Niclas Sand och Ingrid Ivarsson är ledare
för barngrupperna. Sussie med speciellt avsvar för körgruppen, bestående av barn mellan 6–9 år. Niclas och Ingrid arbetar med de yngre barnen och för den del i arbetet som går
ut på ”lek och skapande”.
Barnen är ”fiapluttar” med strutar i olika färg på huvudet.
Strutarna har man varit med om att tillverka. De äldre barnen lär sig repliker och sångtexter, de yngre barnen hjälper
till i refrängerna. Det är full fart på repetitionen. Fast det är
nära två månader kvar till premiär, har man kommit en bra
bit på väg i instuderingen.
Söndag den 13 maj klockan 11 gäller det. Då hoppas de
medverkande att kyrkan ska vara fullsatt av vattholmabor och
andra, som vill se bygdens egna ungar agera och sjunga, som
om de aldrig gjort något annat.
Välkomna.
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”Sjung barnen,
sjung!” Sussie får
med hela gänget i
sången.
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Rikt körliv i pastoratet – vårens konserter
Palmsöndagen, 1 april

Drömmen om himlen

Drömmen om himlen
Från Hjärtesånger till Philadelphia
Per-Erik Sundström och Kyrkokören i Tensta & Lena
Lena kyrka den 1 april 2012 kl 18.00

Drömmen om himlen blev en av de sista sånger
som Einar Ekberg spelade in på grammofon. Den
tillhör en repertoar vi sällan hör i våra kyrkor. På
palmsöndagens kväll, 1 april, sammanstrålar Kyrkokören i Tensta & Lena med kyrkosångaren och
solisten Per-Erik Sundström i ett program med
frikyrkornas äldre repertoar. Det blir psalmer och
musik ur Sions toner, Hjärtesånger och Missionsförbundets första psalmbok samt en och annan Einar Ekbergsång och arrangemang av Kjell Lönnå.
Och ja – församlingen kommer inte undan att
sjunga med i några nummer!
Drömmen om himlen i Lena kyrka den 1 april
kl 18.00
Alltid fri entré – välkommen!

22 april
Gryningsljus
Kl 11 i Församlingsgården,
Storvreta
Barnkörerna i Storvreta framför musikalen Gryningsljus.
Den bygger på skapelsetemat. Musiken är mycket
varierad, med ballader, sambarytmer och en tango.

29 april
Vårkonsert 13 maj

Musikcafé

Det spirar i
Guds örtagård

Kl 15 i Församlingsgården,
Storvreta
Vårsånger och allsång med
Ärentunakören.

Körpärlor, klassiker och friska vårsånger med
Kyrkokören i Tensta & Lena. Musik av PetersonBerger, Alfvén, Olsson och Åhlén. Idel kända verk.
Det spirar i Guds örtagård den 13 maj kl 18.00.
Lokal meddelas senare.

Sopran?

13 maj

Kyrkokören i Tensta & Lena söker sopraner
inför vårkonsert och höstens satsningar. Med
eller utan erfarenhet, notkunnig eller ej.
Det gångna året har vi sjungit allt från
medeltid till nutid, från Bach till 90-talspop.

Körer i pastoratet
(Kontaktuppgifter sidan 15)

Barnkörer
Skyttorp

Vill du ha en ny utmaning i sången så hör
av dig till oss.
Kontakta körledare Janniz Jönsson via mejl:
janniz.jonsson@svenskakyrkan.se eller via
telefon (Vattholma pastorat vx).

Äldre barnkören åk 4–6
Övar torsdagar, 15.30–16.30, fika serveras
från 13.30, i församlingsgården.
Körledare: Margareta Ranudd.

Vattholma

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

Lena barnkör, 6 år–åk 1.
Övar tisdagar, kl 15.15–15.45 i församlingsgården Trekanten.

Storvreta

Lena barnkör, åk 2–3.
Övar tisdagar, kl 16–16.30 i församlingsgården Trekanten.
Körledare: Susanne Näslund.

Yngre barnkören åk 1–3
Övar torsdagar, 14–15., fika serveras från
13.30, i församlingsgården.
Kyrkbänken nr 2 2012

Fia med knuff
Kl 11.00 i Lena kyrka
Barnkören i Lena framför
musikalen Fia med knuff. Se
artikel här intill.

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 i församlingsgården i
Storvreta.
Körledare: Margareta Ranudd
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Gudrun Rosén, sjukhuspräst.

Utblick som ger inblick:

Ett möte med kyrkan på Akademiska

M

ed drygt 8000 anställda är
Akademiska sjukhuset en av
Uppsalas största arbetsplatser.
Ungefär 700 000 läkarbesök och öppenvårdsbesök erbjuder sjukhuset per år. Mitt
i sjukhusets centrum, alldeles intill cafeterian i ingång 70, finns Sjukhuskyrkans expedition. Jag kliver in där en eftermiddag,
av nyfikenhet. Jag vill höra mer om hur
det är att vara kyrka på sjukhuset!
På Akademiskas sjukhuskyrka jobbar
diakonerna Tove och Ingemar, prästerna
Gudrun, Sven och Kerstin samt en pastor
Ingemar, anställd av Frikyrkokommittén.
Kyrkan har genom århundraden vårdat
sig om sjuka. Jesus talade om omsorgen
om vår nästa, att lindra och hjälpa dem
med sjukdom och handikapp – något
som kyrkan tagit på allvar. Medeltidens
klosterväsende var sin tids bärare av denna
omvårdnad. I samband med reformationen blev själavård bland de sjuka ett av
prästens uppdrag. Verksamheten på sjuk-
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hus och sjukstugor bedrevs av kyrkan
fram till 1860, då den togs över av Landstinget. Ungefär hundra år senare, blev det
på nytt kyrkornas uppdrag.
Idag är verksamheten väldigt varierande. Fortfarande är samtalet och själavården
med patienter den huvudsakliga uppgiften för medarbetarna i sjukhuskyrkan. De
har även handledningsgrupper och fortbildning för dem som utbildar sig till ex
sjuksköterskor eller läkare. Förutom att
sjukhuskyrkan finns för de patienter eller anhöriga som vistas på sjukhuset, är
det även en arbetsplatskyrka för de 8 000
anställda. Detta är en kyrka som aldrig
stänger och går hem! Expeditionen är
öppen dagtid, men en av medarbetarna
har alltid beredskap att komma om någon
behöver deras hjälp.
Akademiska sjukhuset har olika specialistkompetens, ibland med hela landet
som upptagningsområde. Deras brännskadecentrum är välkänt – liksom det pro-

tonstrålnings-centrum som är under uppbyggnad. Patienter kan komma långväga
ifrån och ha sina anhöriga kvar hemma,
och blir ibland väldigt ensamma med sin
sjukdom och oro. Det är en lättnad att
få tala med någon, som kanske kan förstå något av det man går igenom. Någon
som inte är sjukvårdspersonal – utan en
lyssnande medmänniska.
– Det är märkligt, berättade Tove (diakon), man känner ofta att man kommer
till de människor som behöver en.
Gudrun (präst) nickade och konstaterade: ”Igenkännandets glädje ger en trygghet. Här är en plats där kyrkan finns.”
Sjukhuset är så förknippat med sjukdom, och många söker efter en ”frisk”
plats. Det kan vara någon av de små parkmiljöerna på sjukhusområdet – eller det
fina meditationsrum som finns. Detta
rum används av människor med olika
religionstillhörighet. Det är en plats för
Kyrkbänken nr 2 2012

Jordens salt och världens ljus
– pastoratets kyrkveckor
Så har nu pastoratets kyrkveckor genomförts.Vissa har kanske märkt det i
någon verksamhet man deltagit i. Kanske har samtal uppstått utifrån kort på
fikaborden där det t ex har stått:
– Vad bör kyrkan syssla med?
– Min medlemsavgift går till …
– Hur blir kyrkan en gemenskap för
stöd och växande?
– Vad är viktigt med kyrkan?
– Jag minns en gudstjänst/dop/vigsel/begravning jag var på …
– När jag hör ordet kyrka tänker jag på …
bön och stillhet. Många får gå från ett läkarbesök med besked, som kan vara goda
eller ångestfyllda eller smärtsamma. Ibland inser man hur lite man vet om vad
framtiden bär med sig. Ibland är det stora
i samtalet just att få människor att våga tro
på en framtid, genom att bearbeta svåra
händelser de varit med om. Jag får höra
om Zebragruppen, en grupp för barn och
ungdomar som har förlorat en familjemedlem. Där får de vara i sorgen på sina
egna villkor och får hjälp av varandra att
se en väg framåt.

sjukhuset

Det blev åtta kvällar som tog upp kyrkans närvaro i samhället där man bor och i
världen, kyrkans diakonala uppdrag och kyrkan som virtuell församling, kyrkan
som mötesplats och engagemang och som en byggnad med liten församling och
två kvällar som funderade över dels vad det innebär att vara jordens salt och världens ljus, dels kyrkan som bärare av ett rikt och otympligt arv.
Samtalen dessa kvällar har på olika sett fördjupat förståelsen av vad ”kyrka”
är. Troligtvis har det inte blivit så många svar utan kanske hellre fler frågor av
typen: Hur kan vi tydliggöra både vår identitet och vår relevans för oss själva
och för samhället i stort? Hur ser vi till att saltet inte är kvar i karet utan faktiskt
används? Vilka är egentligen ”kyrkan”? Är målet 100 % delaktighet eller kan vi
vara nöjda med mindre? Och vi har ett val på hur vi ser på kyrkan – stor och
otymplig eller vacker och andlig med en trosgemenskap, som representerar
något större: gudsexistens och människovärde.
Förhoppningen är att samtalen kommer fortsätta, om än inte i organiserad
form. Så fortsatt välkommen med ditt inlägg.

Hur ser en ”vanlig” arbetsdag ut? Frågade jag Tove och Gudrun. De skrattade
och konstaterade att ingen dag är den
andra lik! Vissa fasta saker finns inbokade,
men eftersom expeditionen ligger så bra
till, så bli det även spontanbesök. ”Det
händer att patienter/anhöriga kommer
in för att tala med någon, innan de åker
hem”, berättar Ingemar (pastor), ”och det
är gott.”
Nu går mitt besök mot sitt slut, och
på vägen ut ser jag Sjukhuskyrkans symbol: En blomma som växer fram ur en
avhuggen stam. Det är en bild för hur liv
kan komma ur det skadade och brutna.
Ur det till synes hopplösa kan något nytt
växa fram…
Text och bild: Christina Engqvist
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Bilden är tagen under samtalskvällen Trekanten i Vattholma, då man fundera kring ämnet
”Vad ska lämnas, vad ska vara kvar? Om kyrkan som bärare av ett arv av tro och tankar.

Öppen gemenskap om känslor
Under våren erbjuds fler samtalstillfällen under Öppen gemenskapkvällarna på Trekanten i Vattholma
varannan torsdag. Terminens ämnen har handlat om känslor. Välkommen att delta i dessa kvällar.

27 mars ”Skam/skamlöshet – Frihet/
stolthet”
12 april ” Högmod – Ödmjukhet”
26 april ”Avund – Förnöjsamhet”
3 maj ”Andlighet” – Poesiafton.

13



























































 




 




























































































































































































Korsord

Namn . .................................................................................................

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.
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Adress..................................................................................................
..............................................................................................................
Postadress...........................................................................................
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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		
						

Under vecka 26–32, månd t o m fred, telefontid 10–12.
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

Emmeli Andersson			
Pontus Adefjord				
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61
tel: 35 20 61
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 87
tel: 35 07 09. 072-740 80 10

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		
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 92 08
tel: 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
tel: 31 50 21

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna församling
Söndag 1 april
Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Blomskottsauktion vid
kyrkkaffet. Storvreta.
14.00 Familjegudstjänst med påskpyssel.
Ärentuna.
Onsdag 4 april
18.30 Mässa. Storvreta.
Torsdag 5 april
Skärtorsdagen
19.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa.
Storvreta.
Fredag 6 april
Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst. Ärentuna.
18.00 Musikgudstjänst. Lyckebokyrkan.

Torsdag 17 maj
Kristi himmelsfärds dag
8.00. Gökotta. Ärentuna.

Söndag 20 maj
Söndag f pingst
18.00 Sinnesromässa.

Söndag 20 maj
Söndag f pingst
11.00 Gudstjänst. Storvreta.

Lördag 26 maj
12.00 Konfirmation.

Onsdag 23 maj
18.30 Taizébön. Storvreta
Lördag 26 maj
16.00 Konfirmation. Ärentuna.
Söndag 27 maj
Pingstdagen
11.00 Familjegudstjänst med försommarfest.
Storvreta.
16.00 Högmässa. Ärentuna.
Onsdag 30 maj
18.30 Mässa. Storvreta

Söndag 27 maj
Pingstdagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören.

Tensta församling
Söndag 1 april
Palmsöndagen
9.30 Familjegudstjänst
Torsdag 5 april
Skärtorsdagen
18.00 Mässa

Lördag 7 april
23.00 Påsknattsmässa. Storvreta

Torsdag 31 maj
19.00 Ungdomscafé. Storvreta.

Söndag 8 april
Påskdagen
11.00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst.
Ärentuna.

Fredag 6 april
Långfredagen
18.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören.

Lena församling

Söndag 8 april
Påskdagen
9.30 Påskdagsmässa. Kyrkokören.

Måndag 9 april
Annandag påsk
16.00 Emmausmässa. Internationella gruppen.
Storvreta
Onsdag 11 april
18.30 Taizébön. Storvreta.
Söndag 15 april
2:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa med söndagsskola. Storvreta.
Onsdag 18 april
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 22 april
3:e sönd i påsktiden
11.00 Barnmusikal. Storvreta.
Onsdag 25 april
18.30 Taizébön. Storvreta.
Söndag 29 april
4:e sönd i påsktiden
11.00 Ekumenisk mässa. Storvreta.
Onsdag 2 maj
18.30 Mässa. Storvreta
Söndag 6 maj
5:e sönd i påsktiden
11.00 Familjemässa. Storvreta.
16.00 Konfirmation med redovisning
och mässa. Ärentuna.
Onsdag 9 maj
18.30 Taizébön. Storvreta.
Söndag 13 maj
Bönsöndagen
11.00 Högmässa. Storvreta.
Onsdag 16 maj
18.30 Mässa. Storvreta

Söndag 1 april
Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst.
18.00 Fastemusik inför Stilla veckan.
Kyrkokören.

Måndag 9 april
Annandag påsk
14.00 Gudstjänst. Skyttorp.

Torsdag 5 april
Skärtorsdagen
20.00 Mässa.

Söndag 15 april
2:a sönd i påsktiden
9.30 Gudstjänst.

Fredag 6 april
Långfredagen
15.00 Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören.

Söndag 22 april
3:e sönd i påsktiden
9.30 Högmässa med kyrksöndag.

Söndag 8 april
Påskdagen
11.00 Påskmässa med stora och små.
Kyrkokören och barnkören. Knytlunch och
påsklekar.

Söndag 29 april
4:e sönd i påsktiden
9.30 Högmässa.

Söndag 15 april
2:a sönd i påsktiden
11.00 Temagudstjänst. PRO-kören. Kaffe och
berättelser i sockenstugan.
Söndag 22 april
3:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa.
Söndag 29 april
4:e sönd i påsktiden
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören.
Söndag 6 maj
5:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa. Kyrkkaffe och visning av
kyrkan med Gunnar Redelius och WKHF.
Kyrkogårdsvandring.
Söndag 13 maj
Bönsöndagen
11.00 Familjegudstjänst med musikalen Fia
med knuff. Barnkören.Våravslutning för
barngrupperna.

Söndag 6 maj
5:e sönd i påsktiden
14.00 Familjegudstjänst. Skyttorp.
Söndag 13 maj
Bönsöndagen
11.00 Högmässa. Redovisning och
konfirmation.
Torsdag 17 maj
Kristi himmelsfärds dag
8.00. Gökotta. Kyrkokören.
Söndag 20 maj
Söndag f pingst
14.00 Gudstjänst. Skyttorp.
Söndag 27 maj
Pingstdagen
9.30 Högmässa med konfirmation.
Klockjubileum. Kyrkokören.
Måndag 28 maj
Annandag pingst
8.30 Mässa.

Se också predikoturerna i UNT

