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Katarinaklostret i Sinai öken.

B

land målningarna i Tensta kyrka
och Ärentuna kyrkor finns Katharina av Alexandria. Det berättas
om henne att hon föddes i Alexandria 285
e Kr, dotter till kung Costus och drottning Sabinella. Katharina blev troende när
hon var 14 år, dvs i samma ålder som våra
konfirmander, och gick till historien som
en oerhört vacker, intelligent och övertygande kvinna. Ryktet om hennes skönhet, vishet och om hennes tro på Kristus
spred sig långt över landets gränser! Hennes föräldrar försökte tala henne tillrätta,
och önskade henne ett gott liv med en
god make. Men Katharina valde en annan
väg. Hon ville varken gifta sig, eller låta
sig övertalas till att släppa sin tro.
Som ung vuxen besökte hon, tillsammans med sina föräldrar, kejsaren Maxentius. Han förföljde och avrättade människor som blivit kristna. Katharina försökte
övertala honom att låta dem leva, och kom
därför själv i svårigheter. År 305 torterades
hon med ett spikhjul – och avbildas därför
ofta med ett hjul på målningar och ikoner.
Emellertid överlevde hon spikhjulet och
kom i stället att halshuggas til döds. Legenden om henne fortlevde, och det sägs
att änglar förde hennes kropp långt ut i
öknen – till berget Sinai. Där vid bergets
fot, i det innersta av Sinai öken, växte ett
kloster upp till hennes ära. Dit åkte jag,
för att bekanta mig med legenden och det
kloster som finns där.

2

Att vara pilgrim
Platsen kan tyckas vara isolerad, men
är verkligen i händelsernas centrum utifrån ett bibliskt perspektiv. Det är platsen
som Mose kom till, då han ledde folket ut
ur Egypten. Katharinaklostret ligger vid
foten av det berg där det sägs att Mose
mötte Gud i den brinnande busken och
platsen där han tog emot budorden. Man
tror att han levde nästan 40 år här. Mer
om det kan man läsa i 2 Mosebok.
Jag kom dit efter en lång resa genom öknen. Resan gick genom ett oerhört vackert och torrt ökenlandskap – och innan vi
kom fram hade solen gått ner bakom de
höga bergen och mörkret lagt sig.
Då den ortodoxa kyrkofamiljen följer
en annan almanacka, så firades påsken i
år en vecka efter vår. Vi kom dit till deras
påskfirande. I klostret samlades människor från olika delar av Egypten och hela
världen. Många hade rest långt, gjort stora
ansträngningar, för att få komma dit. Under långfredagens gudstjänst möttes vi i
ljuständning och bön.Vi gick i procession
runt klostret, och de nio klockorna i kyrktornet ringde – med sin särskilda klang
och melodi. Tonerna var som en berättelse
som klättrade längs bergsryggen, upp mot
himlen - den alldeles stjärnklara himlen.
Vi stannade ännu ett par dagar, och
fick även uppleva påsknattens firande. Då
bröts den långa fastetiden och festens alla

godsaker dukades upp efter nattens gudstjänst. På vägen från klostret, mötte jag
kamelkaravaner med ryttare, på väg upp
till Sinai berg för att möta soluppgången
på påskdagen.
Att resa till Katharinaklostret var för
mig en slags pilgrimsresa. En resa där tron,
kunskapen och gemenskapen fick fördjupas. Målet med en pilgrimsresa är att nå
fram till en plats som haft stor betydelse i
människors liv, och att vara en av många
som låter sig påverkas av det som platsen
berättar om. Men pilgrimsresor måste inte
vara långa – och målet kan finnas nästgårds!
Det kan vara att möta fantastiska personer
i kyrkornas väggmålningar, att besöka platser i vår närhet som har en stor betydelse
eller att vandra i bön och samtal med en
medmänniska. Sommartiden kan ge rum
och möjligheter för andra resor än de vanliga! Grip möjligheten i din närhet!
Christina Engqvist
kyrkoherde
Som pilgrimer vi färdas sakta i trons och
hoppets sena timme.
Vi räknar stjärnorna om natten, ser fåglarna stiga högt mot vinden.
Vi hör vad Anden lågmält viskar och delar minnen med varandra.
Till möten vid det träd som brinner går
stigar som man varsamt vandrar.
Vår tid har gränser. År och dagar står
tecknade i goda händer.
Men endast den som färdas sakta ska
hinna målet för sin längtan.
(Jonas Jonson)
Kyrkbänken nr 3 2012

Nyckel till gudstjänsten
Credo– vad är det?
Vad tror vi på i kyrkan?
Kyrkan bygger på en tro. Huvudpersonen
är Jesus Kristus, som visar oss vem och hur
Gud är. Det finns många olika religioner,
som alla har sin bild av Gud. För kristen
tro är Jesus avgörande. Han är inte bara
en människa, som vet mycket om livet och
Gud. Han är själv Gud och kyrkan bekänner honom som Guds son. Den allra första
kristna trosbekännelsen var kort: Jesus är
Herre. (Herre var en benämning för Gud).
Att Gud är treenig, eller trefaldig, är också speciellt för vår kristna tro. Gud är Fader
och Skapare, han är Guds Son, Frälsaren
och han är Den heliga Anden, hjälparen i
nuet, egentligen tre aspekter på Gud.
I högmässan finns trosbekännelsen, som
på latin kallas Credo, jag tror. När vi läser
den påminns vi om hur man redan i tidig
kristen tid formulerade en kristen bekännelse. De trosbekännelser som vi använder,

den apostoliska och den niceanska, (Nicea
var platsen för ett kyrkomöte) tillkom på
300-talet. (Det finns egentligen också en
tredje av kyrkan erkänd bekännelse, den
athanasianska från 400-talet, men den används aldrig i gudstjänsten).
När vi läser trosbekännelsen stämmer vi
in i formuleringar som är gamla och beprövade och som förenar oss med den världsvida kyrkan. Många utsagor kan kännas väldigt djupa och krävande. Men vi kan ändå
med gott samvete läsa med. Det är ju den
allmänneliga kyrkans bekännelse som målas för oss i högmässans CREDO. Och själv
hör jag till denna kyrka och säkert hoppas
jag, liksom varje människa, att få växa mig
allt djupare in i en tro och övertygelse, som
håller att leva och dö på. Därför läser jag
med i trosbekännelsen med glädje och när
orden kan kännas alltför stora, händer det
att jag minns ett bibelord som jag får låna:
Jag tror, hjälp min otro.
Rolf Larsson

Gunlög Rosén agerar teodlare från Tanzania och visar på vad en rättvis handel kan betyda.

Ärentuna ”Kyrka för Fairtrade”
På Midfastosöndagen den 18 mars diplomerades Ärentuna församling till utmärkelsen ”Kyrka för Fairtrade”. Just nu finns
det 50 diplomerade församlingar i landet
varav Ärentuna församling är en.
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 främja etisk
konsumtion och rättvis handel.

I Ärentuna församling har man ett
Fairtrade-skåp med varor till försäljning
och man har haft Fairtrade som tema på
församlingsaftnar och i barn- och ungdomsverksamheten.
– 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.

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

Credo
Sanctus
Agnus Dei

Kyrkoherde Kicki och två glada medlemmar ur internationella gruppen

Ulla-Karin vid Fairtradeskåpet i församlingsgården.

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: Musikalen ”Fia med knuff ” framfördes i Lena kyrka Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
Kyrkbänken nr 321 2012
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Ärentuna församling

En vuxen väg till tro
– samtal om livet
och Gud för dig
som är 17 år och
äldre.

Döpta
16/3
17/3
31/3
14/4

Moa Marie Karlsson
Leo Einar Emanuel Karlsson
Nova Christina Thunström
Benjamin William Berglund Fredriksson
14/4 Lukas Samuel Allan McNeill
15/4 Oliwer John Johan Andreas Kell-		
gren
Avlidna
31/12 Sandra Viktoria Wickman
8/2 Inga Eleonora Rosén
12/2 Ingrid Maria Fredlund
15/2 Maj-Britt Persson
22/2 Karl Erik Gunnar Andersson
14/3 Karl Runar Gustafsson
25/3 Anne-Marie Eriksson

I höst startar en grupp som
riktar sig till alla vuxna som
vill veta mer om kristen tro
och utforska den tillsammans
med andra. Utgångspunkten är
de egna livsfunderingarna, och
svaren – om det finns några –
söker vi tillsammans.
Målet är dop, konfirmation
eller dopbekräftelse påsken
2013 för den som vill och en
resa till ön Iona i Skottland senare på våren eller sommaren
med en avslutande sändningsgudstjänst.

Keltiskt kors, rest på Iona.

Det här är en inbjudan till dig som
– funderar på vad kristen tro innebär
– önskar att konfirmeras eller vill bli 		
döpt
– längtar efter en resa med andligt innehåll

Inga tider är ännu fastställda då det till
stor del hänger på när gruppen har möjlighet att ses. Anmäl intresse redan nu till
Kristina Hognesius Lockner eller Gunilla
Rödström.

Sommarvecka i Ärentuna kyrka

Nationaldagen
– Svenska flaggans dag
Kl 14-17 Nationaldagsfirande vid
Storvreta församlingsgård
Kl 14 Friluftsandakt och bön.
Tal av Mats Wilhelm, biolog och kyrkorådsordförande
Körsång och allsång
Sommarcaféet har öppet med nationaldagsbakelser och annat gott.
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Söndag 17 juni kl 11.00
Temamässa, Christina Engqvist och Kristina Hognesius Lockner. Gunlög Rosén
och Siv Rang Pettersson dramatiserar
kyrkans målningar. Kyrkkaffe.
18 juni –21 juni
Kyrkan är öppen, med kaffe med dopp
samt saft, mellan 13.30- 16.
Klockan 14 dessa dagar har vi visning av
föremål ur kyrkans gömmor.
Klockan 15 blir det föredrag/teater/
musik/upptäcksfärd.
Måndag 18 juni
Kl 15 Finns det vilda djur och växter på
kyrkogården? Vi letar tillsammans med
Mats Wilhelm. Mats spelar saxofon före
och efter vandringen.
Tisdag 19 juni
Kl 15 Mariette Manktelov: Blommornas
vittnesbörd: Johannesört.
Onsdag 20 juni
Kl 15 Charlotte Bergström, konstvetare,
talar om målningarna i Ärentuna kyrka.

Torsdag 21 juni
Kl 15 Jorden runt med skeppsråttan Pip.
Linnea Pettersson spelar barnteater

Midsommarafton
Musik i midsommarnatten
Ärentuna kyrka kl 23

”Några sköna reglor huruledes man
skall känna och lära årsens lott”
(ur Bondepraktikan)
Cajsa Ekstav – nyckelharpa, fiol och
sång
Ditte Andersson – nyckelharpa, fiol
och sång
Anders Bromander – piano, orgel
och dragspel
Kristina Hognesius Lockner –
andakt

Kyrkbänken nr 4 2011

Kyrkans sommarcafé
Församlingsgården i Storvreta 7, 8, 11-15,
18-21, 25 och 26 juni kl 9.30-13. Midsommarafton är caféet öppet 10-14.
Gott och billigt fika, toast, våfflor, chokladkaka, bullar mm. Kulglass i olika smaker. Det blir fiskdamm, men man får ingen
fisk utan i stället tex en barnbok. Det finns
bollhav, basketkorg, gungor och sandlåda.
4H-gårdens djur kommer på besök en av
dagarna. Barnteater/sång och musik varje
dag med vår egen teatergrupp eller inbjudna gäster. Alla oavsett ålder är välkomna på vårt sommarcafé, men torsdagarna 7
och 14 juni kl 13 –15 välkomnar vi särskilt
äldre personer.

Dagläger
I samband med sommarcaféet vill vi inbjuda till dagläger den 13-21 juni kl
9-15, för barn 8-11 år. Lägret håller till i
församlingsgården i Storvreta.Vi kommer
att göra många roliga saker både ute och
inne, men också göra någon utflykt.
Det kostar 50 kr per dag och barn.
Max antal barn 15 st. Anmäl till ulla-karin.zetterstrom@svenskakyrkan.se. Skriv
barnets namn, ålder, ev allergi och vilka
dagar barnet ska vara med.Vi ses!

Möt Svenska kyrkan på
UNT-cupen
8-10 juni går UNT-cupen
av stapeln på Skogsvallens IP
i Storvreta. Vattholma pastorat finns naturligtvis där. Du
hittar kyrkans infotält någonstans mellan fotbollsplanerna.
Kom gärna dit!

Drop-in-vigslar på
Skogsvallen 10 juni
Har samboskapet blivit det naturliga? Eller har tankarna på giftermål funnits men
kostnaderna verkar alldeles för höga?
Men ett bröllop behöver inte vara dyrt,
det kan ändå bli både en viktig sak och en
kul grej, ett bröllop man minns.
Oavsett inställning finns möjlighet
att gifta sig utan alltför mycket krångel,
pengar och planerande. Allt som behövs
är kärlek, någon att gifta sig med, en hindersprövning och att man anmäler detta
senast fredag 8 juni kl 17-19 i kyrkans tält
på UNT-cupen.
Vigsel sker därefter på Skogsvallen eller
i Storvreta kapell. Läs mer på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/vattholma under
”Den bästa vigseln är den som blir av”.

Terminsstart
Höstens barnverksamhet börjar med upptaktsgudstjänst den 2/9. För verksamhetens tider se Kyrkbänken nr 4 23/8 eller
hemsidan –
www.svenskakyrkan.se/vattholma.

Midsommarfirande
Församlingsgården 22 juni
kl 10.00-14.00
Välkommen att fira midsommarafton
vid församlingsgården i Storvreta. Lövad
skrinda går från Ica Solen kl 10.00, 10.30
samt 11.00. Alla turer går via idrottsplatsen. Plocka ett fång blommor och kom
och klä vår majstång, som reses kl 12. Vi
dansar och leker till Familjen Janssons
trio. Ta med en filt och slå dig ner på vår
gräsmatta.
Församlingsgårdens sommarcafé har
öppet och där kan man köpa jordgubbsbakelse, kaffe, saft och bullar, glass. Det
finns korvförsäljning, chokladhjul och
fiskdamm.Vill du vara med och arbeta för
vårt midsommarfirande hör av dej till Siv
Rang. (Adr se sid 15)

Gamla Upsala-spelet
Vill du vara med i Gamla-Upsala spelen?
Du får gärna vara det!
Spelen handlar om Sveriges historia, hur Sverige blev ett kristet land, om
heliga Birgitta, hur man bar S:t Eriks
skrin från Gamla Uppsala kyrka till Domkyrkan och mycket mer.
Uppsättningen framförs i år för 25:e året,
den 5–6 juli kl 20 och 7–8 juli kl 18 på
Gamla Uppsala högar. Spelen genomförs
om man får ihop tillräckligt många aktörer. Är du intresserad, kontakta
Siv Rang eller GU-spelet@spray.se
hemsida://hem.bredband.net/gu-s

Sommarutflykt till
Sala silvergruva
Välkommen med på en heldagsutflykt
med buss till Sala Silvergruva onsdagen
den 27 juni. Här kan du få vara med om
en spännande tur 155 m ner i gruvan.
Kostnad 200 kr för vuxna från 18 år, barn
från 7 år 100 kr. Egen matsäck medtages,
restaurang finnes för dem som föredrar
det. Påstigning i Storvreta, Vattholma
och Skyttorp.
Anmälan senast den 17 juni (OBS! Bindande anmälan) till Siv Rang. (adr se sid
15) Anmäl gärna via epost, skriv barnens ålder!
Detaljerad information om resan skickas ut till dem som anmält sig. Vid för få
anmälningar ställs resan in.
Kyrkbänken nr 321 2012
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Tensta Församling

Kyrksöndagar i Tensta
Hembygdens kyrka
Välkommen att lära känna din kyrka och
livet runt omkring den.
Kyrksöndag = Gudstjänst, föredrag, kyrkkaffe.
1 juli kl 11
Gudstjänst på Salsta slott. Därefter guidning och föredrag om slottet och hembygden. Kyrkkaffe finns att köpa på slottet.
9 juli kl 18
Vad finns i sakristian?
Visning av kyrkans textilier och föremål.
Passa på att titta på och höra historik kring
de föremål vi använder i vår gudstjänst!

Dessutom hoppas vi få tillbaka några föremål från Historiska museet på lån! Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe.
29 juli kl. 9.30
Den heliga Birgitta, profeten och passionen!
Christina Forsgren Norin håller årets traditionella Birgitta-föreläsning. Birgitta är
vår kyrkas och Europas skyddshelgon!

Sommarcafé i Kyrkans hus! Stugmöte
Mån-fre 11-21 juni kl 9.30–13,00

16 JUNI
kl 10.00-16.00

Kom och träffas och fika hos oss i Kyrkans hus.Vi kommer att ha servering med
kaffe, saft, kaka, smörgåsar och glass.
Vid fint väder sitter vi ute i trädgården,
och då tar vi fram leksaker till alla barn!

Marknadsstånd, Scen-uppträdanden,
Brandkårens dag
Sopplunch med psalmtoppen
i Kyrkans hus.
Skyttorps Maskinmuseum öppnar
portarna och Claes Nilsson visar sin
stora samling av lingrävare mm.

Instrumentalundervisning

www.skyttorpsdan.dinstudio.se

De instrument som gäller är gitarr, piano, fiol och bas. Man kan tyvärr inte låna
instrument av oss, men är man intresserad
av att hyra kan jag kanske ordna det via
någon musikaffär.

Terminsstart
Barnverksamheten i Tensta församlingen
kommer att starta igen v.35.

19 juni kl 18 inbjuds till stugmöte hos
Sören och Gunborg Carlsson, Tengbergsvret, Fasma 213.Välkomna!

Avslutning med musikal

Till hösten kommer jag att börja med
instrumentundervisning i Kyrkans hus,
Skyttorp. Man får 10 lektioner per termin
och det kostar ingenting. Antalet platser
är begränsat, är man intresserad bör man
höra av sig snarast, helst via e-post.

Pontus Adefjord (adr se sid 15)

Barnverksamheten i Tensta församling
(Skyttorp) har avslutning den 2 juni kl 11,
i Tensta kyrka. Då framför barnen en nyskriven musikal med berättelsen om Daniel i lejongropen. Maskerna, som ska användas i musikalen, har barnen tillverkat.

Vårsånger och kafferep
Bygdegården i Tensta fylldes till sista plats när Kyrkokören i Tensta & Lena inbjöd till kafferep med vårsånger. Ett uppskattat initiativ,
som gav mersmak!
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Sommaren i Lena församling

Lena församling
		

11-20 juni
Sommarcafé på Trekanten varje vardag kl 11-14. Servering
av toast, våfflor, kakor och glass.

12 juni
Teater om trollfamiljen Lycketrollissarna med Britt Söderlund kl 13. En familjeföreställning i syfte att väcka tankar
om vad vi gör med våra liv i vår strävan att finna livets
mening. En Trollfamilj söker efter meningen med livet och
lägger hela sitt liv i att Utveckla sig själva. Det bidrar till att
livet stressas sönder och familjen upptäcker till slut mitt i
all kaos att livet är ju det som är här och nu.

Midsommarhelgen
Helgen firas traditionsenligt med café i Trekanten midsommarafton och på midsommardagens eftermiddag. I Trekanten pågår även en utställning, arrangerad av WKHF, med
konstverk av Fredrik W. Kylberg. Dessutom en utställning
om vår vänförsamling Highfield i Harare.
Midsommardagen kl 11 blir det gudstjänst ute eller inne
vid Trekanten.

Gudstjänsttider i sommar

Närvaro och hopp

Juni-augusti firas gudstjänst i Lena kyrka
kl 18 varje söndag utom sista i månaden,
då det blir friluftsgudstjänst kl 11 enligt
följande:

Den 3 juni kl 18 sjunger och spelar Helena Andersson Bromander i Lena kyrka.
Hon framför både egna och andras sånger
på teman som närvaro och hopp. De som
kommer dit får också sjunga tillsammans.

23 juni Midsommardagen. Församlingsgården, Trekanten
1 juli Salsta slottspark
29 juli Salsta fornborg
Ta med kaffekorg! Vid Trekanten och på
Salsta går det också att köpa kyrkkaffe.

Dagläger för dramasugna!
Linnéa Pettersson kommer att leda ett
dramaläger under fem dagar i början på
sommarlovet för dramaintresserade barn
mellan 8 och 12 år.

– Jag hoppas att den som kommer får
med sig en känsla av andakt och gemenskap, säger hon. Att sjunga och lyssna till
musik i kyrkorummet är ju så skönt! Gunilla Rödström kommer att avsluta musikstunden med en välsignelse, innan man
går ut i sommarkvällen. Utsikten över
fälten och ån kommer att vara underbar,
som alltid.
Tid: Torsdag, fredag, måndag, tisdag, onsdag 14-20/6 kl 9.30-14.30.
Plats: Församlingsgården Trekanten.
Lunch och frukt serveras till ett pris av

Döpta
12/2 Sixten Lars Uno Luvö
21/4 Elliot Axel Joakim Berglund
Avlidna
2/3
Tore Olov Lindström
18/3 Karl Ingemar Bennemark

Barnverksamheten startar
vecka 35.
Vi tar emot anmälan till våra grupper
fr.o.m måndagen den 13 augusti.
Miniorgrupp åk 1-3
Juniorgrupp åk 4-5
Begränsade platser, först till kvarn!
Änglakören
Fjunen 4-6 år/musiklek
Fjädrarna åk 1-3
Vingarna åk 4-6
Anmälan sker till Susanne Näslund
susanne.naslund@svenskakyrkan.se

200 kr. Linnéa tänker sig en grupp på 12,
så skynda att anmäla!
Linnéa Pettersson, Linnea92@gmail.com
eller tel 073 501 16 55.

Bilden är hämtad från den dramagrupp Linnéa ledde hösten 2010

Kyrkbänken nr 321 2012
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Fakta
Namn Mattias Lönnebo
Född

1964 i Uppsala

Arbete Församlingspräst,
militärpastor och författare

Utblick som ger inblick

Svenska kyrkan och försvarsmakten

S

venska kyrkan och försvarsmakten
har en lång relation. År 1621 inrättades fältkonsitoriet, som då bestod
av regementspräster och ryttarpräster och
begreppet fältpräst myntades. Idag kallas
fältprästerna för militärpastorer och kan
tillhöra Svenska kyrkan eller något annat
trossamfund.
På försvarsmaktens hemsida beskrivs
pastorns uppgift: "Syftet med att ha militärpastorer är bland annat att soldaterna ska beredas möjlighet att kunna utöva sin religion och
erbjudas själavård. Det som utmärker militär
själavård i dag är att lyssna och stödja människor som verkar eller bereder sig att verka i
en extremt svår situation. Den militära själavården medverkar också i reflekterandet kring
etiska frågeställningar som ofta kan vara konfliktfyllda."
Idag finns militärpastorer vid samtliga garnisoner/grundutbildningsförband,
fältpastorer vid utbildningsgrupper och
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hemvärnets 6o bataljoner. Dessutom finns
militärpastorer i de olika internationella
insatserna. (Försvarsmaktens hemsida)
En av Svenska kyrkans militärpräster
är Mattias Lönnebo. Jag träffar Mattias efter ett föredrag han hållit i Kyrkans hus i
Skyttorp. "Verkligare än verkligheten" hette
föredraget och handlade inte om kyrkan
och militären utan om fantasygenren i litteraturen, som ett sätt att berätta om verkligheten. Han har själv skrivit flera böcker
i ämnet bland annat Amsalor och draken.
• Du har jobbat som församlingspräst i
många år, bland annat i vårt pastorat. Hur
kom det sig att du blev militärpräst?
Mattias: En tjänst blev ledig. Det verkade
intressant. Jag hade tidigare varit krigsplacerad som militärpastor och bland annat
gått en militärpastorutbilding.
• Du arbetar nu en dag i veckan på Uppsala garnison, övrig tid i Gamla Uppsala

församling. Vad är
skillnaden jämfört
med vanligt församlingsarbete?
Mattias:
Den
största skillnaden
är att man arbetar
utanför de egna
lokalerna. Man är
i en annan miljö.
Man vet inte alltid vad som händer utan man får
hänga på det som
sker.
• Hur ser du på
att ha ena foten i
församlingen och
den andra i försvaret?
Mattias: Inte helt fel. En dag i veckan är
Kyrkbänken nr 3 2012

lite för lite tid just nu. Men i princip är
det bra med en koppling mellan den lokala församlingen och garnisonen. Det är
bra att inte vara för nischad.
• Hur är du präst i din befattning?
Mattias: Det blir mycket existentiella
frågor och religionsprat med soldaterna.
Jag leder ceremonier och korum. Viktigt
är att ingen tvingas till bön när t ex alla
är ditkommenderade. Men vi firar också
vanliga gudstjänster med exempelvis nattvard. Då är det förstås frivilligt att delta!

Marialeden –

Pilgrim i Tiundaland
Pilgrimsvandring med
helgonen Franciskus och
Klara som tema.
Från Tegelsmora till Uppsala
2-3 juni 2012.

• Vilka passar till att vara militärpastor?
Mattias: Jag tror det passar en viss personlighetstyp. Man måste vara tydlig med vad
man är och kunna marknadsföra sin roll.
Det är bra med ett gott självförtroende
och vara trygg i sin prästidentitet.
• Vilka arbetsuppgifter har du som militärpastor?
Mattias: Arbetsuppgifterna innefattar
själavård, krishantering, gudstjänster och
samlingar. I samband med dödsfall blir det
minnesstunder på förbandet men jag har
ocksåockså vigslar och dop av anställda på
garnisonen. En viktig uppgift är att vara
med i allvarliga situationer. Svenska soldater möter hotfulla situationer, blir t o
m skadade och dödade. Som militärpastor
möter jag anhöriga till soldater i utlandstjänst. Just nu byggs det upp en organisation för att stödja hemmavarande anhöriga där Svenska kyrkan är med i.
• En fråga som kommer är vad kyrkan
och försvarsmakten har gemensamt. Uppdragen skiljer sig ju lite åt…

Den första delvandringen är upplagd
enligt följande:
Lördag 2 juni (sträckan är ca 18 km)
kl 9 samling vid Tegelsmora kyrka.
kl 12 Örbyhus kyrka, lunch och bön.
kl 17 Vendel, här serveras soppa.
Övernattning i Vendels församlingshem på eget liggunderlag.
För mat och logi i Vendel, anmäl
senast 30/5 till Örbyhus past.exp
tel: 0295–101 69, fax 0295–108 82
eller:
orbyhus.pastorat@svenskakyrkan.se
Söndag 3 juni (sträckan är ca 18 km)
Samling vid Vendels församlingshem.
För övernattande serveras frukost och
det ges möjlighet att göra smörgåspaket att ta med på vandringen.
kl 8.15 bön och därefter avgång.
kl 13 Viksta kyrka, mat och mässa.
kl 17 Tensta kyrka.

Att vandra med kostar inget, ta med
egen matsäck första dagen. För mat
och logi, anmäl enligt ovan beskrivning, kostnad för mat sker till självkostnadsnivå.
I packningen bör finnas liggunderlag
och sovsäck (om man ska övernatta),
termos, vattenflaska, egen matsäck för
en dag. Kläder efter väderlek, vandringsskor.
Nästa pilgrimsvandring
Lördag 11/8 – söndag 12/8.
Sträcka: Tensta kyrka – Lena kyrka
– Ärentuna kyrka – Storvreta kapell
– Gamla Uppsala kyrka – Uppsala
Domkyrka.

Mattias: Kyrkan vill vara där människor
är, en aktör i samhället. Vi tas emot med
öppna armar av försvaret. De efterfrågar
oss och vår kompetens. Staten ska vara
sekulär, men samhället behöver inte vara
det. Präster har på senare tid också blivit
rådgivare i religionsfrågor vilket blivit allt
viktigare på utlandsmissionerna.
• Vad tycker du är roligast?
Mattias: Att möta soldaternas frågor.

Text: Johan Lautmann
Bild: Pontus Adefjord

Kyrkbänken nr 321 2012
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Du som vill veta mer om de internationella gruppernas arbete i Lena, Tensta
och Ärentuna församlingar kontakta
gärna
Lena församling:
Helena Andersson Bromander, 0709-53
24 55, helena@systerfritz.se.
Tensta församling:
Johan Lautmann.,070–283 09 33
johan.lautmann@svenskakyrkan.se
Ärentuna församling:
Ulla-Karin Zetterström, 018–31 50 24,
ulla-karin.zetterstrom@svenskakyrkan.se
Svante Axelsson ropar ut ett hembakt bröd till budgivning av en köpglad lunchpublik. (Foto: IKON)

37, 9 miljoner för att utrota hungern!
Under fastan varje år, samlar Svenska kyrkan in pengar till sitt internationella arbete för en värld där människor kan leva
utan hunger. Under årets fastekampanj
inkom 37,9 miljoner kronor i hela landet.
Pengar som kommer att gå till dem som
mest behöver det.

Du som vill bli månadsgivare till
Svenska kyrkans internationella arbete
(tidigare Lutherhjälpen och Svenska
kyrkans mission) – kontakta Svenska
kyrkans informationsservice och be
dem skicka en autogirotalong till dig.
Tel: 018-19 96 00
E-post: info@svenskakyrkan.se

Bilderna kommer från sopplunchen
med brödauktion i sockenstugan i Lena
på Palmsöndagen. Här kunde man också
köpa lotter och plocka sin ev. vinst från
ett välfyllt vinstbord. Bröd och vinsterna
hade skänkts av församlingsbor.

Tack till alla som bidrog –
brödauktioner, lotterier, kollekter – till att göra årets fastekampanj till en succé! Nu
laddar de internationella ombuden om inför julinsamlingen. I varje församling finns
ideella medarbetare, som arrangerar och genomför olika
aktiviteter för att informera
om Svenska kyrkans internationella arbete och samla
in pengar.

eller genom att på din dator gå in på
svenskakyrkan.se och klicka på fliken
Internationellt arbete. I vänsterspalten
finns rubriken: ”Ge en gåva” och om
man markerar den kommer det upp
olika alternativa sätt att bidra, bl a att
bli månadsgivare. Väljer man att bli
månadsgivare kan man ladda ned en
blankett om autogiromedgivande.
Alla som anmäler sig som månadsgivare får en ängel. Den silverfärgade
ängeln är cirka 15 mm hög och fästs på
rockslaget med en nål.
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Kollektupptagning i Lena kyrka. Att ge kontanter i kollekten är inte avdragsgillt, men pengarna i håven går också till angelägna ändamål. (Foto: IKON)

Ge mer och få tillbaka på skatten

F

rån 2012 finns en ny lag om att
privatpersoner kan få skattereduktion för vissa gåvor till godkända
organisationer. Svenska kyrkan blev nyligen godkänd. Det betyder att gåvor som
registreras hos oss från och med 26 april
2012 kan ge avdrag i deklarationen.

Det här gäller för att få skattereduktion:
Varje gåva måste vara på minst 200 kronor. På ett år måste givaren ge minst 2
000 kronor. En givare kan ge till flera olika godkända organisationer och ändamål
om gåvorna tillsammans blir minst 2 000
kronor under ett år.

Öronmärkta gåvor till Svenska kyrkan i
utlandet
Gåvor som öronmärks till Svenska kyrkan i utlandet måste gå till programmet
”Diakoni för svenskar i utlandet”. En gåva
till verksamheten i en enskild församling
får inte dras av.

För Svenska kyrkans del handlar det
om att gåvor till det internationella arbetet och till Svenska kyrkan i utlandet får
dras av, med vissa undantag.

Det går att få skatteavdrag på gåvor
upp till 6 000 kronor per år, det vill säga
skatteavdraget kan bli högst 1 500 kronor
per år. Skattereduktionen är 25 procent
och gäller för gåvor registrerade från och
med 26 april 2012.

Svenska kyrkan kommer att rapportera
gåvor som ger rätt till avdrag till Skatteverket. Beloppet förtrycks i deklarationen.
Allt går automatiskt. Den som ger behöver
alltså inte själv hålla reda på summorna.

Ett konkret exempel är att om en givare idag ger 150 kronor per månad kan
han eller hon öka gåvan till 200 kronor
per månad utan att det har kostat mer när
2012 års deklaration är gjord.
En gåva på 200 kronor per månad blir
2 400 kronor under ett år. 25 procent, det
vill säga 600 kronor dras av i deklarationen. Det betyder att givaren efter skatt
precis som tidigare gett 1 800 kronor –
men 2 400 kronor går till ändamålet.
Observera att för 2012 gäller skattereduktionen enbart för gåvor som registrerats efter den 26 april 2012 då Svenska
kyrkan blev godkänd av Skatteverket.
Kyrkbänken nr 321 2012

Öronmärkta gåvor till Svenska kyrkans
internationella arbete
Om gåvorna öronmärks till speciella projekt måste det för Svenska kyrkans internationella arbete handla om projekt
under programmen ”Hållbar utveckling”
eller ”Fred, demokrati och säkerhet”. Gåvor
som öronmärks till projekt i programmet
”Kyrkosamverkan” får till exempel inte
dras av.

Den som är månadsgivare idag
men ger lite mindre än 200 kr/
mån, kan höja till 200 kr/ mån och
i slutänden betala mindre. Men
lika mycket går till ändamålet!
Den som idag givit enstaka gåvor
till ett lägre belopp än 2000 kr,
kan öka sitt givande till över 2000
kr och få tillbaka på skatten. Men
lika mycket går till ändamålet!
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En gul solist.

Lena församlings glada och duktiga barnkör..

Musikalpremiär
Är ni med, sjunger barnen, Tärningen är
kastad, Hej på dig du, Det gör livet värt...
Barnkören i Lena framförde söndagen 13 maj inför en välbesatt kyrka den
musikal man arbetat så flitigt med under
terminen. ”Fia med knuff ” heter den och
texterna handlar om en rad viktiga frågor,
om än framfört lekfullt och tonsatt med
glada melodier. Musikalen var ett inslag
i familjegudstjänsten, som leddes av Gunilla Rödström.
Många av de äldre barnen fick sjunga
solopartier och gjorde det obesvärat och
säkert och de yngre barnen stämde glatt
in i gemensamma sånger och refränger
och verkade ha väldigt roligt.

Barnen imponerade med att kunna
texter och melodier utantill och både
stora och små korister sjöng frimodigt
och härligt. Susanne Näslund, musikalisk ledare, har tillsammans med Niclas
Sand och Ingrid Ivarsson lotsat barnen
fram till detta framförande, som blev en
fin avslutning på barnarbetets vårtermin i
Lena församling. Kören ackompanjerades
av Susanne på piano och församlingens,
för tillfället skapade, husband på gitarr, bas
och rytminstrument.
Sen blev det saft och tårta för alla utanför Sockenstugan.

Många av de större barnen var solister och klarade både sina sånger och mikrofoner med den äran.
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Bra utkiksplats.

Husbandet.
Kyrkbänken nr 3 2012

Följ med på pastoratsresa

Resa till spel och medeltid
Att resa till Arboga är en upplevelse i sig,
en historisk stad med en medeltida karaktär. Hit går årets pastoratsresa, öppen för
alla som vill följa med. Här spelas också
friluftsteater, spelet Giv oss fred.
Det är Rune Lindström, Himlaspelets
och Nåsspelets författare som skrivit också detta spel, och han lär ha sagt att det var
det bästa av hans spel. Giv oss fred, som
utspelar sig på medeltiden i Arboga, blir
huvudattraktionen på resan. Men denna
vecka pågår det också medeltidsdagar i
Arboga, som förhöjer resans nöjesvärde.

I Arboga ser vi den största kyrkmålningen från Franciskus liv, norr om alperna i den gamla franciskuskyrkan, vi ger
tid för mat, som var och en svarar för på
egen hand i stan. Det finns gott om olika
matställen. Det blir också lite tid att ta del
av medeltidsdagarnas miljö innan vi kl.
19.30 bänkar oss på museets gård (utomhus) och ser spelet Giv oss fred, som slutar
i skymningen vid tända facklor och sång.
Hemresan sker genast när spelet är slut
och vi är tillbaka ungefär vid midnatt.
Först till kvarn… får plats.
Rolf Larsson, reseledare

Resan äger rum fred 10 augusti.
Avresa kl. 15 från Trekanten och
kl. 15.10 från Storvreta församlingsgård.
Kostnad 100 kr samt egenkostnad
för mat. Vattholma pastorat bjuder
på bussresan.
Anmälan till pastorsexpeditionen
snarast och senast 20 juli.

Rune Lindström skrev Arbogaspelet Giv oss fred och här hälsar han välkommen inför premiären
den 11 augusti 1962. Foto Reinhold Carlsson
Kyrkbänken nr 321 2012

Tel 36 62 10 eller e-post
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl

Korsord





















Bild: Jon Sullivan

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 10 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: 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: 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 Lena församling

Tensta församling

Lördag 2 juni
18.00 Helgsmålsbön. Ärentuna
Eva Hjärthner Holdar om klockgjutning
på medeltiden. Källdrickning
Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Högmässa. Storvreta

Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets dag
18.00 Musikgudstjänst med Helena
Andersson Bromander

Lördag 2 juni
11.00 Terminsavslutning med barnmusikal.
Söndag 3 juni
Heliga Trefaldighets dag
16.00 Pilgrimsgudstjänst

Onsdag 6 juni
Nationaldagen
14.00 Friluftsandakt. Storvreta
14.30 Tal av Mats Wilhelm Petterson
Sommarcafé tilll kl 17
19.00-20.00 Ungdomsmusikcafé, Storvreta

Söndag 17 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Gudstjänst

Söndag 10 juni
1:a eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Storvreta
Onsdag 13 juni
19.00–22.00 Ungdomsmusikcafé
Söndag 17 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Temamässa med teater om
kyrkmålningarna. Ärentuna
Fredag 22 juni
Midsommarafton
10.00–14.00 Midsommarfirande. Storvreta
23.00 Musik i midsommarnatten. Ärentuna
Söndag 24 juni
Johannes döparens dag
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 1 juli
4:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Mässa med musik. Storvreta
Söndag 8 juli
Apostladagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid Husby backar
Söndag 15 Juli
6:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Ärentuna
Söndag 22 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 29 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Mässa med musik. Storvreta
Söndag 5 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 12 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
8.00 Pilgrimsandakt. Storvreta
11.00 Högmässa. Ärentuna
Söndag 19 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst. Skogsvallens IP

Söndag 10 juni
1:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Söndagsmässa

Söndag 10 juni
1:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa
Lördag 16 juni
Skyttorpsdagen
14.00 Psalmgudstjänst

Fredag 22 juni
Midsommarafton
12.00–15.00 Midsommarfirande
vid Trekanten

Söndag 17 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Lördag 23 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst. Trekanten

Tisdag 19 juni
18.00 Stugmöte hos Sören och Gunborg
Carlsson, Tengbergsvret, Fasma 213

Söndag 1 juli
4:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst. Salsta slott.

Söndag 24 juni
Johannes döparens dag
18.00 Högmässa. Patronernas fest

Söndag 15 Juli
6:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Söndagsmässa

Söndag 8 Juli
Apostladagen
18.00 Högmässa.Visning av textilier
med hembygdsföreningen

Söndag 22 Juli
Kristi förklarings dag
18.00 Gudstjänst
Söndag 29 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Frilutsgudstjänst. Salsta fornborg
Söndag 5 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Söndagsmässa
Söndag 12 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Gudstjänst
Söndag 19 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Söndagsmässa

Söndag 15 Juli
6:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Söndag 22 juli
Kristi förklarings dag
9.30 Högmässa
Söndag 29 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst med kyrksöndag
Söndag 5 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Lördag 11 augusti
Pilgrimsvandring
Söndag 12 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Tenstadagen
Söndag 19 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

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

Friluftsgudstjänst vid klockstapeln i
Tensta på Kristi Himmelsfärds dag.
Kyrkvärdarna läser dagens texter.

