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Att värna religionsfriheten
”Var femte minut dödas en kristen
för sin tro”
Det skriver Per Gudmundson i SvD den
11 oktober 2011. Det är 287 människor
om dagen, tolv i timmen, en var femte
minut. När uppgiften presenterades av
religionsforskaren Massimo Introvigne på
en konferens om religionsdialog i början
av juni, framstod det som en nyhet.
Många kristna över vår värld utsätts för
övergrepp och aggressioner. När jag skriver detta, har just oroligheter i Egypten
blossat upp och kristna har attackerats igen. Det är alltid svårt i en konflikt att
avgöra vem som blir skadad, förföljd eller
avrättad pga sin tro. Man har ändå försökt
kartlägga vad man anser är illdåd med
religiösa förtecken. Det är när man gjort
denna ansträngning, som man kommit
fram till den siffran.
I det demokratiska land vi lever i, har
vi lärt oss att tänka självkritiskt och utvärdera vårt eget agerande. Vi har vuxit upp
med en bild av att kristna genom tiderna
också har gjort sig skyldiga till en rad
illdåd. Det ska varken döljas eller bortförklaras. Per Gudmundson skriver: ”En
normalbildad svensk känner rätteligen till
korstågen, inkvisitionen och George W
Bush, men saknar referensramar för att
förstå varför kristna skolflickor halshuggs i

Indonesien. Men i år dödas alltså 105 000
kristna på grund av sin tro. De flesta av
dem svarta afrikaner. Det kan ingen postkolonial självkritik i världen förklara.”
Det som för oss är en självklar rättighet
- religionsfrihet och möjlighet att samlas
till gudstjänst - är något man i olika delar
av världen får kämpa för med livet som
insats. Det kan räcka med att man har ett
kristet namn, så är man ”brännmärkt” i
myndigheters ögon. Det är en lång väg att
gå innan människor i vår värld får möjlighet att utöva sin tro - sida vid sida - med
ömsesidig respekt för varandra.
Nu har vi snart adventstid och jultid
framför oss – som kristna över hela världen önskar få fira enligt vår tro och tradition. Ibland slutar det goda och fredliga
firandet i tragedier och attacker. Låt oss
ändå tro att det är möjligt att uppnå julfrid runt vår jord.
När vi går till kyrkan i advents- och
jultid, för att lyssna till sång och glädjebudskap, får vi också be för dem som saknar friden och för dem som kämpar för
att få det som för oss är självklart. Och be
att julfriden kommer även hem till oss!

Christina Engqvist
kyrkoherde

”Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till
alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek
till er,
så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga
och heliga inför vår Gud och fader, när vår herre Jesus
kommer med alla sina heliga.”
1 Thessalonikerbrevet 3:12-13

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: Kontraktsgudstjänst i Tensta kyrka. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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I våra kyrkor under Allhelgonahelgen
Fredagen den 4 november är alla våra kyrkor öppna för besökare 10-17.
Ärentuna församling

5 november kl 11. Mässa för stora och
små, ”Bland änglar och helgon”. Storvreta kapell. Kristina Hognesius Lockner,
Siv Rang Pettersson och Ulla-Karin
Zetterström. Kyrkkorv och kaffe.
5 november kl. 15-17. Stilla musik i
Ärentuna kyrka.
Kyrkan är öppen kl 13-17. Möjlighet till
samtal med präst/diakon.
6 november k. 16. ”Musik och minne”,
gudstjänst i Ärentuna kyrka med komminister Kristina Hognesius Lockner,
diakon Siv Rang Pettersson. Kyrkokören
under ledning av Margareta Ranudd.
Kyrkan är öppen från 12-17 med möjlighet till samtal med präst/diakon.
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Tensta kyrka

5 november kl 16. ”Musik och minne”,
gudstjänst med komminister Johan Lautmann samt kyrkokören under ledning av
Janniz Jönsson.
Kyrkan är öppen från kl. 10. Präst finns
för samtal från kl. 14. Kaffe/te 12-15.
6 november kl 9.30 Högmässa med
komminister Johan Lautmann. Predikan
av prosten Rolf Larsson. Stina Fallberg
Sundmark leder samtal om kyrkomålningarna i Tensta kyrka. Kyrkkaffe.

Lena kyrka

4 november Kyrkan är öppen mellan kl
14 och 18.
5 november kl 18. ”Musik och minne”,
gudstjänst med komminister Gunilla
Rödström samt kyrkokören under ledning av Janniz Jönsson.
Kyrkan är öppen från kl 10. Möjlighet till
samtal med präst från kl 16.

Foto: Mats Wilhelm
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Ärentuna församling
Sy bibliska figurer
Att samlas i grupp och sy och meditera
kring de människor som omnämns i bibeln uppskattas av många runt om i Europa. I församlingsgården samlas en sådan
grupp. Du kan se flera av figurerna utanför kapellet i församlingsgården där vi
ställer upp olika scener från bibeltexter i
anknytning till kyrkoåret.
Det finns fortfarande plats för fler som
vill tillverka och sy figurer.Vi träffas i Församlingsgården i Storvreta kl 09.30–14
den 18 nov samt i Alunda 2 dec.
Vill du vara med kontakta Siv Rang P.
Döpta
3/7
9/7
16/7
16/7
23/7
25/7
31/7
13/8
14/8
21/8
27/8
3/9
3/9
3/9
10/9
17/9
18/9
24/9
24/9
2/10

Ellen Israelsson
Teresa-Victoria Thalin
Alexander Hedlund
Ture Södervall
Stig Neyland
Jacob Klemetz
Elsa Nilsson
Melinda Wahlqvist
Noel Edling
Viola Nummelin
Buster Wolfhagen
Emil Lange
Love Nils Fredrik Blom
Vidar Borg
Sixten Gifting
Miliam Karlsson
Oscar Hübinette
Nova Jernqvist
Ture Ernberg Sjöstedt
Theo Landström Andemo

Konfirmerade
26/6 Klara Zetterberg
10/7 Olof Eckerdal
10/7 Maja Lund
13/8 Sofia Grandin
13/8 Jacob Klemetz
13/8 Mathilda Lindström
14/8 Maja Brandt
Vigda
16/7 Mathias Södervall och
Alexandra Aastrup
20/7 Thomas Sjöberg och
Jannica Grundström
22/7 Jan Andersson och
Ulrika Andersson
23/7 Jesper Sundien och
Maria Larsson
4/8 Markus Holmkvist och
Camilla von Delwig
20/8 Anders Nyström och
Linda Öhlin
Avlidna
8/7 Åke Lindbom
15/7 Jan Bo Eriksson
31/7 Nils Brandberg
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En av de figurer som gruppen tillverkat. Det är inte en person från bibeln
utan den heliga Birgitta, vars livshistoria är också värd att samlas kring.

OBS

Alla barngrupper är inställda vecka 47,
21–27 november, p g a att Globalveckan.
Läs mer om den på nästa sida.

Kaffebönegruppen
Varannan tisdag udda veckor kl 10-12
träffa kaffebönegruppen – nästan alltid
i församlingsgården. Vi börjar i kapellet
med sång och bön och fortsätter med kaffe och samtal i "lilla rummet". Vill du ha
förbön så ber vi gärna för dig. Ring, skriv
eller kom! Vi vill jättegärna bli fler! Kontakta
Siv Rang P.

Välkommen till gudstjänst,
julspel och fest 8 januari
Kl 11

Kl 14

Julgransplundring och dans
kring granen i Församlingsgården. Servering
Julspel i Ärentuna kyrka

Alla som vill vara med i julspelet i församlingsgården och i Ärentuna kyrka söndagen
den 8 januari är välkommen att kontakta Siv
Rang P.

Kyrkans väntjänst
Ärentuna församlings väntjänst träffas
torsdagen den 10 nov 15.30 i Församlingsgården i Storvreta. Vi blir gärna fler,
Du behövs! Vi delar bl a ut adventsblommor till alla som är över 80 år . Kom eller
hör av dig. Du som vill ha ett besök, ring
Siv Rang P.

Kontaktadress till Siv Rang P:
tel: 36 65 59, 0705-85 13 58,
siv.rang@svenskakyrkan.se

Luciagudstjänst
11 december
Kl 15 Barnkörens Luciatåg i
Ärentuna kyrka
Därefter risgrynsgröt
och julpyssel
i Bygdegården

Välkomna
Kyrkbänken nr 4 2011

Zimbabwe i församlingsgården
20 november inleds Kyrkornas globala
vecka i Storvreta församlingsgård (en
vecka senare än i övriga riket). I år är fokus på Zimbabwe. Uppsala stift har ett
vänstiftsengagemang
i
Zimbabwe och församlingarna i Vattholma pastorat har en vänförsamling i Harare. Läs mer i
artikeln ”Twinning mellan Harare och Vattholma
pastorat” på sid 8–9.

domässa, en afrikanskinspirerad gudstjänst
med nattvard. Pastoratets kyrkokörer
medverkar tillsammans med Martin
Svensson, som är uppvuxen i Zimbabwe
och också har arbetat
med musikaliska frågor i den lutherska
kyrkan i Zimbabwe.

13-20 november
2011

Klasserna i årskurs 3-6 inbjuds under
globalveckan till en upplevelsevandring
i församlingsgården. Då får man se, höra,
känna, smaka och lära sig om Zimbabwe.
Ingen ordinarie barnverksamhet är
i gång under veckan, men på söndagen
innan är alla varmt välkomna att fira Son-

Gudstjänsten ainleder globalveckan och
i samband med den får vi ta del av något
av det som kommer att pågå i huset under
veckan.    
Nästa gudstjänst som internationella
gruppen i Ärentuna församling bjuder in
till blir den numera traditionsenliga Trettondedagsgudstjänsten. Då firar vi Internationell mässa i församlingsgården. Se
hemsidan för mer info närmare jul.

Barn och familj
Ärentuna/Storvreta
Öppen förskola
Måndagar och tisdag kl 9.30–12.
Församlingsgården i Storvreta.
Måndagar kl 13.30–16.
Ärentuna bygdegård
Babysång
Torsdag kl 9.30–12.
Församlingsgården, Storvreta.
Miniorer
Torsdagar kl 15–16.30.
Församlingsgården, Storvreta.

Vattholma
All verksamhet i Trekanten.
Öppet hus för alla åldrar
Måndagar kl 9–12
Musiklek kl 10–10.30
Torsdagar kl 9–12
Babysång kl 10–10.30
Kör, lek & skapande
Tisdagar kl.15–17 för barn 6–9 år
6 år–åk 1 sjunger kl.15.30–16
åk 2–3 sjunger kl.16–16.40
Juniorer 11–12 år
Måndagar kl 15–16.30

Svenska Kyrkans Unga
”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i
centrum och med dopet som grund verka
i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro
och ansvar.”
Åldrar: 13–18
Varje söndag kl 18–21 med start den
1 september träffas Svenska Kyrkans
Unga, ”ungdomsgruppen”, i församlingsgården i Storvreta, där vi varje
kväll har olika aktiviteter.
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.
Samuel Holmberg

Initiativet till Kyrkornas globala vecka
kommer från Sveriges Kristna Råd
och de 27 kyrkor som finns i rådet.
Erbjudandet om att vara med och fira
Kyrkornas globala vecka går till över
4000 församlingar och organisationer
inom alla kristna traditioner i Sverige.

Miniorer 8–10 år

Kyrkornas globala vecka firas årligen
i november i anslutning till domssöndagen. Veckan tar upp tråden från
det som tidigare hette Kyrkornas Uvecka.

Miniminiorer förskoleklass–1:or

Tensta/Skyttorp
Kyrkans hus i Skyttorp
Barntimmar
Torsdagar kl 9–11, 4–5 år
Tisdagar kl 13.30–15.30
Miniorer 2:or–3:or
Torsdagar kl 13.30–15.30
Öppet hus i Skyttorp och Tensta

Meditation

Storvreta, församlingsgården
– varje söndagskväll utom sista söndagen
i månaden.
Kl 19 Introduktion
Kl 19.30 Avspänning
Kl 20 Meditation

Vattholma, Trekanten
– alla onsdagskvällar
Kl 17.45 Introduktion
Kl 18 Avspänning
Kl 18.30 Meditation
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Onsdagar kl 15–16.30

Tensta, Sockenstugan
Måndagar kl 9–12
Skyttorp, Kyrkans hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12

All information om församlingarnas verksamhet finns
också på pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.
se/vattholma
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Tensta Församling

Döpta
11/6 Thea Andersson
6/8
Nora Lidström
13/8 Estrid Rubbetoft
20/8 Leo Åhman
10/9 Nova Hokke
17/9 Isabelle Rostedt
Konfirmerade
31/7 Alexandra Snetselaar
13/8 Melker Wilhelmsson Myhr
Vigda
29/8 Fredrik Eriksson och
Tiziana Massa
Avlidna
6/7
Elin Nilsson

Kyrkogårdsmuren sten för sten

Foto: Mats Wilhelm

På Tensta kyrkogård pågår arbete för att förbättra belysning och framkomlighet, bl a
upp till minneslunden. Den vördnadsbjudande stenmuren har farit illa under svåra
vintrar och rasat på några ställen. Nu har den reparerats igen, vilket visade sig vara ett
riktigt knepigt arbete med stenar av allehanda storlek och format. Man undrar hur det
gick till före maskinernas tid?

Stugmöten i Tensta?
En gammal sed i Svenska kyrkan som
hade sitt ursprung i 1686 års kyrkolag
var de s.k. husförhören. Prästen samlade
församlingsborna i de olika rotarna och
hade då i uppgift att kontrollera läskunnighet och kunskaper i katekesen och
betygsatte vars och ens kunskaper.
I Tensta hölls samlingar i hemmen i
de olika byarna fram till 1980-talet. På
den tiden var det inga förhör utan mer

samkväm och andakt och ett tillfälle
att träffas mer informellt i hemmiljö.
På många håll i landet är detta mycket
uppskattat och bidrar till att hålla by- och
sockengemenskapen levande. Kanske
vore detta något för 2000-talet? Byarna
finns kvar. Människor finns likaså. Skulle du vilja öppna ditt hem för ett husmöte? Kontakta mig så kan vi diskutera
hur vi ska göra.
Johan Lautmann, präst i Tensta

Dop i familjegudstjänsten?
Festligt alternativ!

Julauktion i
Tensta bygdegård

Härlig stämning, vackra handarbeten, gott
fikabröd och trevlig gemenskap. Det är
kännetecken för Tensta syförenings årliga
julauktion som förutom auktion också
bjuder på lotterier, åror och fika. Utöver
att det är roligt bidrar du med din närvaro
till syföreningens insamling till olika välgörande ändamål.
I år äger julauktionen rum fredagen 2 december kl 19 i Bygdegården, men redan
från kl 18 finns möjlighet att köpa lotter,
titta på utropen. Missa inte detta tillfälle!
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Familjegudstjänsten är en barn- och familjecentrerad gudstjänst. Barn från församlingens barngrupper och barnkören
medverkar. När ett dop är inbokat brukar barnkören även förbereda en särskild
dopsång som de framför!
Bara ett barn åt gången döps i familjegudstjänsten, och blir därmed gudstjänstens och församlingens centrum. Dopgästerna har reserverade platser längst fram i
kyrkan. Familjegudstjänsten tar omkring
40 minuter.
Självklart går det bra att ha dop även
andra söndagar. Då äger dopet rum efter
predikan cirka 25 min i gudstjänsten. Är
du orolig för gudstjänstens längd går det
bra att komma överens med prästen om
när man ska vara på plats i kyrkan.

Det är inget som hindrar att dopfamiljen kommer på plats lite senare än de
övriga gudstjänstfirarna. Vid dop i gudstjänst väljer föräldrarna tillsammans med
prästen två doppsalmer.
Kyrkbänken nr 5 2011

Lena församling

Inför allhelgonahelg,
adventstid och jul

I

höstmörkret lyser ljuset från kyrkfönstren. Där inne söker vi Gud, var
och en på sitt sätt men ändå gemensamt, i bön, sång och dialog med bibeltexterna. Varje söndag tar upp ett livstema.Varje söndag får vi komma tillbaka
till oss själva och börja livet på nytt. Ta
emot förlåtelse, vägledning, välsignelse.
Kyrkan lever av att gudstjänst firas, och
gudstjänsten av att människor deltar, så
kom och var med! Var och en behövs.

Allhelgonahelg

Nu under hösten lyser Allhelgonahelgen
med särskild stämning. Under fredag–
söndag besöker många kyrkogården för
att smycka sina gravar. Kyrkan hålls öppen, och man kan sitta ner en stund i
stillhet, skriva en rad i bönboken, tända
ett ljus, ta en kopp kaffe.
Lördagen, som i kyrkoåret kallas Alla
Helgons dag, firar vi minnesgudstjänst
klockan 18 med körsång och ljuständning
för avlidna församlingsbor. Dit är alla välkomna, men de som under året mist en
nära anhörig, är särskilt inbjudna.
Att minnas och tänka på dem som
älskat oss är ett viktigt, mänskligt behov.
Under urkristendomens tid, då många
kristna blev dödade för sin tros skull, liksom i alla tider, höll man deras dödsdagar i åminnelse och firade den som deras
himmelska födelsedag. Efter en tid blev
året för fullt av firningsdagar, och man
slog ihop dem till denna årliga helgdag,
numera första lördagen i november. Söndagen kallas Alla Själars dag. Redan under
förkristen tid har denna helg varit särskilt
ägnad de döda, dem som gått före.

Familjegudstjänst

Innan hösten blivit vinter kommer vi
att fira den tredje familjegudstjänsten på

Öppen gemenskap
Torsdagar kl 19
 10 november: Kurskväll om kyrkans symboler med Arne Wiig.

november: Samtalskväll med
Claes-Bertil Ytterberg om kyrkans
framtidsväg.
 24

 24 november: Kurskväll med Arne
Wiig.
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Trekanten. Det sker den 13 november
klockan 11. Jag vill också påminna om
gemensam Sondomässa i Storvreta den 20
november kl 11, då vi förutom den härliga musiken kommer att delges intryck
och kunskaper från vår vänförsamling i
Harare av Ulla-Karin och Gunnel, som
reste dit i augusti. (Se sid 8 och 9)

Advent

Så kommer Advents- och jultiden. Första
advent firas stor, festlig gudstjänst klockan
11 med kör och trumpet och efterföljande, sedvanligt, överdådigt kaffe i IOGTlokalen.
Familjegudstjänst med Luciafirande sker
också sedvanligt den tredje söndagen i
advent klockan 16. Julfika i sockenstugan
avslutar terminens barnverksamhet.
Den fjärde advent sjunger kyrkokören
in julen med Adventskonsert i kyrkan
klockan 18. Stämningsfull skönsång utlovas!

Jul

Julhelgen firar vi med Samling vid krubban
klockan 11 på julafton. Alla barn hjälps
åt att befolka jullandskapet med djur och
människor och änglar, och vi sjunger julens sånger och hör den underfulla berättelsen om barnet som föds i ett stall. Tolv
timmar senare ringer julnattens klockor
till Midnattsmässa, ljusets genombrott i
den mörkaste midvinternatten.

Döpta
16/7 Martin Eriksson
30/7 Alex Dahlgren
20/8 Elias Adolfsson
10/9 Lilly Karlsson
25/9 Astrid Bohman
Konfirmerade
31/7 Emma-Sophie Nyberg
31/7 Malin Nyberg
13/8 Nils Eriksson
Vigda
16/7 Göran Martin Lundström och
Natalia Pisareva
30/7 Urban Dahlgren och
Diana Sköld
Avlidna
4/7
Ann-Louise Sporrong
24/7 Yvonne Söderlund
10/8 Britt Johansson
27/8 Engla Sjöström

Gunilla Rödström,
komminister

Det sjunger om Trekanten
Musiklek, babysång, kör, lek och skapande
– det sjungs så det står härliga till i Trekanten. På bilden ser vi Susanne Näslund tillsammans med barn och mammor under
en av sångstunderna. Tempot är högt och
barnen är hela tiden ”med på noterna”.
Roligt är det!
Musiklek och Babysång ingår i Öppet
hus på måndagar och torsdagar. Då kan
man också äta frukost tillsammans, leka,
samtala och umgås.
Tisdagarnas Kör, lek och skapande vänder sig till barn mellan 6 och 9 år. Då barnen inte sjunger tillsammans med Susanne, ägnar de sig åt fantasifull och skapande
verksamhet tillsammans med Niclas Sand
och Ingrid Ivarsson.
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Tensta och Lena församlingar har sedan 11 år en vänförsamling i Zimbabwe. Från och med i år är hela pastoratet knutet
till vänortsarbetet. Gunnel Axelsson åkte till Zimbabwe som
representant för Lena församling, tillsammans med Ulla-Karin Zetterström, från Ärentuna församling. Under åtta dagar
knöt de kontakter och tillbringade tid med medlemmar i
Highfield församling i Harare. 18 andra personer från Uppsala stift reste samtidigt till sina vänförsamlingar i Zimbabwe.
Gunnel Axelsson berättar här om sina intryck från vistelsen
i Zimbabwe.

Ulla-Karin, Charles Siziba, Gunnel, Josiah Magadzire, (dessa två från
”The elders” ung. kyrkorådet), kyrkans sekreterare
och pastor Henrix Mavhunduse.

Twinning mellan
Varför just Zimbabwe?
Vi svenskar har en 100-årig tradition av
missionsarbete i Zimbabwe. Landet ligger helt enkelt Svenska kyrkan varmt om
hjärtat. Många av de zimbabwier som tillhör Evangeliska Lutherska kyrkan, kunde
räkna upp namnen på en rad svenska missionärer som de undrade om vi kände till.
Ulla-Karin Zetterström kände till många
eftersom hon själv har varit missionär i
många år.
Min egen inställning till mission har
varit kluven. Med vilken rätt kom vita
västerlänningar för att pracka på ”hedningar” vårt synsätt och mycket annat de
aldrig bett om.

Vashandiri-kvinnor Det kan översättas med bibelkvinnor, som arbetar med frivilligt diakonalt arbete, som t ex att besöka sjuka, nyförlösta, föräldralösa och att ha hand om
söndagsskolan.

Jag blev verkligen lättad när jag förstod
med vilken värme många zimbabwier
minns alla svenska missionärer, som arbetat hos dem och delat deras villkor. Det
finns ingen anledning att skämmas för de
svenska missionärerna, men det finns anledning att skämmas å vita västerlänningars vägnar. Det förtryck som vita utövat i
landet innan frigörelsen 1980 lever i minnet hos alla, som är gamla nog att minnas.

Gunnel Axelsson tillsammans med
pastor Henrix
Mavhunduse
och hans fru
och svärmor.
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”På den här gatan fick inga svarta gå
om de inte hade ett meddelande med sig
som de skulle lämna till en vit…”
”Här är berget där de vita satte ner
flaggan och sa att nu äger vi det här landet…”
Kyrkbänken nr 5 2011

Fakta:
Zimbabwe, officiellt Republiken
Zimbabwe, tidigare Sydrhodesia,
är en kustlös stat i södra Afrika
som gränsar till Botswana, Moçambique, Sydafrika och Zambia.
Namnet Zimbabwe är härlett
från dzimba dzemabwe, vilket på
språket shona betyder "stenhus".
Detta landsnamn, som använts
sedan 1980, är en hyllning till
stenstaden Stora Zimbabwe, där
Monomotaparikets huvudstad var
belägen. Vid gränsen mot Zambia
finns Victoriafallen, världens största
vattenfall, i Zambezifloden.
Folkmängd: 13,1 miljoner

n Harare och Vattholma pastorat
”Detta tjusiga bostadsområde byggdes
för de vita, de kilometerlånga, trångbodda
områdena byggdes för de svarta…”
Varför just Tensta-Lena församlingar?
Den förste svenske missionären i Zimbabwe för 103 år sedan hette Axel Liljestrand.
Som många vet har vi haft en kyrkoherde som hette Göran Liljestrand. Han var
sonson till den förste missionären. När
en annan ex-missionär, biskop Tord Harlin, ville starta vänförsamlingsarbete med
Zimbabwe, så tillfrågades naturligtvis Göran Liljestrand om våra församlingar ville
vara med.
Den första gruppen zimbabwier kom
till Sverige för 11 år sedan på besök i Tensta. En av dem som var med då heter Stewart Hove. Jag fick bo några dagar i hans
hem i Harare. Han är född på en missionsstation och hans far var en av de första
svarta prästerna i Evangeliska Lutherska
kyrkan i Zimbabwe. På kvällarna sjöng vi
gamla psalmer, så som de blev översatta
från svenska till shona för 100 år sedan.
Jag kunde alla gamla psalmmelodier och
shona är bara att läsa, bokstav för bokstav.
En speciell typ av gemenskap skapades i
sången – över årtionden och över språkgränser.
Hur går arbetet med en vänförsamling till?
Vårt pastorat har skrivit en överenskommelse, ”a Twinning agreement”, med
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vänförsamlingen Highfield i Harare. I den
kan man läsa att vi ska besöka varandra
vartannat år. De kommer hit vart fjärde
år – vi reser dit vart fjärde år. Meningen
är att vi ska dela gudstjänstgemenskap, utbyta erfarenheter och lära känna varandra.
Tiden mellan besöken ber vi för varandras församlingar i våra gudstjänster och
firar Sondo-mässan en gång om året. En
del kostnader täcks av Zimbabwefonden,
som byggts upp i stiftet med hjälp av insamlingar och kollekter.

Språk: shona, ndebele och engelska
Religion: Omkring 85% av invånarna i landet är kristna. Uppskattningsvis deltar 62% av den kristna
delen av befolkningen regelbundet i gudstjänster och annan
kyrklig verksamheter.

Bilder från Stora Zimbabwe

Varför Harare?
Mötet med det som är totalt annorlunda
är utvecklande. I det här fallet sker mötet
mellan oss som tar allt för givet och ser
det som en självklarhet, att vi har allt vi
behöver, med dem som inte har det så.
Förutsättningarna är så olika men människorna är så lika.Vi skrattar åt samma saker, känner smärta av samma anledningar
och vi kan be tillsammans. De säger att
de behöver oss för att känna samhörighet
med sin ”moderkyrka” och bli inspirerade
till att ständigt söka förbättra sin tillvaro.
Vi behöver dem för att få hjälp att odla
tacksamhet, känna en kristen samhörighet
i en världsvid gemenskap och glädje. En
glädje som är högljudd, taktfast, medryckande och stolt. Man kan tala om omvänd
mission. Vi ska ha en vänförsamling för
Guds skull.
Gunnel Axelsson
Foto: Ulla-Karin Zetterström
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Besök pastoratets hemsida

V

attholma pastorat, dvs Ärentuna,
Lena och Tensta församlingar
har sedan ett par år tillbaka en
informativ hemsida på internet. Adressen
dit är www.svenskakyrkan.se/vattholma
På hemsidan
finna beskrivning
av all verksamhet som pågår i
våra församlingar
–
gudstjänster,
barnverksamheten,
körernas
övningstider, bibelstudiegrupper,
öppen verksamhet, konfirmandoch annan ungdomsverksamhet
osv. Här finns
också adress och
telefonnummer
till pastorsexpeditionen, till de
lokaler som finns
inom pastoratet och e-postadresser till
alla anställda och mycket mer. Man letar
sig fram under rubrikerna i vänsterspalten.
Hemsidan uppdateras varje vecka och
man kan därför hitta all aktuell information där. I högerspalt på öppningssidan
finns ett almanacksblad. Om man klickar
på en viss dag kommer det fram en lista på
vad som händer i pastoratet den dagen.
Ett annat intressant inslag på pastoratets hemsida är församlingsbloggen. Därinbjuds olika personer att skriva ett blogginlägg i ämnen som känns angelägna för
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dem och som man vill dela med andra.
På hemsidan kan man också hitta dagens bibelord, en webbandakt och en förbönsruta. Förbönsrutan använder man om
man vill ha förbön i kommande söndags
gudstjänst. Man kan klicka i om man vill
vara anonym och i alla lägen är det ingen
mer än sidans administratör och pastoratets präster som kan läsa böneämnet, det
publiceras inte på hemsidan, utan istället
bärs det fram i gudstjänsterna och blir en
del i församlingarnas förböner. Det skrivs
ut och bärs sedan fram i gudstjänsten och
blir en del av hela församlingens förbön.

Under rubriken ”kyrkor” i vänsterspalten finns information om pastoratets kyrkor. Dels kan man läsa rent historiska fakta
men också hur man hittar dit, hur många
som ryms i kyrkan, om den är handikappanpassad, om det finns hörslinga osv.

*
*

Innan man trycker på
skicka behöver man svara
på en enkel fråga. Svaret
har ingenting med böneämnet att göra men krävs
för att kunna sända.
Kyrkbänken nr 5 2011

Bakugnen i Bagarstugan.

Änglahelg i Lena
För andra året i rad firades Änglabygdsdagar i Lena församling med ett program för olika åldrar och intressen. I år samverkade Lena församling med flera
föreningar och sammanslutningar i bygden.
Varför ”ängla”? Bakgrunden till det är naturligtvis Vattholmaängeln, som kommit att
bli en signatur för Vattholma. En liten ängel,
hittad i järnskrotet på bruken på 30-talet och
som togs upp i produktionen under ett antal
år. Nu tillverkas den i Alunda.

Scoutkårens bjöd på grillad korv utanför sockenstugan.

Årets änglahelg bjöd på strålande höstväder. En vandring utgick från Trekanten, därefter till scoutstugan, fortsatte via Bagarstugan
till bruken och därifrån till IOGT-lokalen.
Sångsugna fortsatte sedan till kyrkan. Vid
varje stopp fanns representanter för bygdens
organisationer på plats – församlingen, scoutkåren, Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar, Wattholma kultur och hembygdsförening, IOGT, PRO, Vattholma i samverkan.
I kyrkan prövade man på att sjunga Händels
”Hallelujakör” tillsammans med kyrkokören.

Arne Wiig, initierad guide på
Salsta slott.

I söndagens Änglabygdsmässa sjöng den
för tillfället skapade kören och efter gudstjänsten bjöd scoutkåren på korv och bröd,
kaffe och saft.

Aina Hagblom och Olle Eriksson minns hur det var att arbeta på
bruket.

Runt bordet fördes engagerat samtal om Vattholmas framtid.
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Men helgens evenamang var inte över
med det. Golfklubben inbjöd alla som ville
att slå några slag på golfbanan på väg till Salsta slott, där Arne Wiig visade slottets allra finaste gemak med efterföljande kaffeservering
och konsert.
Nästa år blir det Änglabygdshelg igen.

Niclas Malmberg, ordförande
i Vattholma i samverkan.

Sångarglädje tillsammans med kyrkokören.
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Lina och Josefin krattar löv på Tensta kyrkogård i det allra härligaste höstväder.

Innehållsrika veckor för Lina och Josefin

A

tt vara prao i en församling i
Svenska kyrkan – vad innebär
det? Ja det kan man ju fråga
sig. Men om man som Josefin
Sjöblom och Lina Dovner tillhör fjolårskonfirmanderna i Ärentuna församling, så
har man nog en viss aning om vad det
innebär. Och om man dessutom, som Josefin, redan prövat på samma arbetsplats
en period i åttonde klass, är man nog väl
införstådd med de uppgifter som väntar.
Vi träffas en dag i köket i församlingsgården i Storvreta. Flickorna har just
skjutsat in en äppelkaka i ugnen, ett bidrag till kyrkkaffet på söndag.
– Varför vill ni praoa i en församling?
Det visar sig att just den här praoplatsen
har gott rykte bland praoelever i Storvreta, vilket också, som sagt, bekräftas av att
Josefin gör sin andra omgång här.
Att få vara med bland småbarnen i babysången är en höjdare – men det är inte
allt.
– Gubbträffen! utbrister Lina. Jättekul!
Josefin håller med, hon älskar att prata med äldre människor. Och det är just
bredden och mångfalden i all den verksamhet, som ryms inom en församlings
ramar, som är så spännande. Att få vara
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med i gudstjänsterna och medverka på
olika sätt är både roligt och lite nervöst.
Dagen innan vår träff har de tillbringat
på kyrkogården i Tensta. Att sköta om
kyrkorna och kyrkogårdarna är också en
del av en församlings uppgifter.
– Det var härligt, säger flickorna. Vi
hade jätteroligt tillsammans med vaktmästaren där. Mycket krattande blev det!
– Ni går i nian nu och ska välja inriktning på gymnasiet, vilka blir era val?
Lina är lite osäker på vilken yrkesinriktning hon tänker välja, men kommer nog
att gå samhällslinjen på gymnasiet. Josefin
vill bli sjuksköterska och tänker välja vård
och omsorg eller natur.
Lina och Josefin delar också på en dramatisk upplevelse i augusti. Båda två ingick
i den grupp ungdomar från pastoratet, som
skulle resa till den ekumeniska kommuniteten Taizé i Frankrike. De var beredda på
en lång bussresa och när natten föll somnade de, Josefin på nedervåningen i bussen
och Lina på övervåningen. Skorna hade de
tagit av sig och packningen fanns i bagagerum och på hyllor.
Ungefär en halvtimme efter det att de
kommit till ro vaknade Josefin av att någon skrek.

– Jag var lugn, men jag tyckte att det
luktade bensin eller något, och därför
lämnade jag mina grejer och sprang ut i
bara linnet och utan skor. Jag tänkte bara
på att jag skulle ut.
Lina berättar, att hon också sov men
vaknade och upptäckte att det var kolsvart
i bussen och hörde någon ropa hallå det
brinner. "Jag plockade ihop mina grejer,
ipoden, skorna och kudden och lämnade
bussen. Det var lugnt där uppe och lite
trångt i trappan, men ingen panik."
Bussen blev snart övertänd och ungdomarna kunde bara stå där och se hur
deras äventyr abrupt tog en ny vändning.
– Det var kallt ute, men vi fick sitta i en
varm ambulans om vi frös, berättar Josefin.
När polisen kom, tog de oss med till en
rastplats med restaurang och vi fick beställa
vad vi ville.Vi fick skriva ner våra personuppgifter och sen åkte vi till ett fint hotell.
– Hur var det dagen efter? Ni hade väl
pratat med era föräldrar då.
– Ja, säger Lina, de ville att jag skulle åka
hem, men det tyckte jag var alldeles onödigt. Vi var ju halvvägs till Taizé. Jag fick
be vår ledare att övertyga mina föräldrar
om att jag mådde bra och ville resa vidare. De som ville åka vidare fick stanna
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en natt till på hotellet. Dagen därpå gick
vi ut och köpte nya kläder, allt hade ju
brunnit upp.
Josefin berättar, att hon var väldigt
chockad när hon kom ut ur bussen. Alla
föräldrar larmades naturligtvis och när
Josefin fick prata med sin pappa började
hon gråta och kände att hon ville hem.
– Hur blev det sen?
– Vi hade jättefina dagar i Taizé, säger
Lina. Det var så kul! Jag ångrar inte att jag
for vidare.
De som valde att resa hem togs väl om
hand. När de sovit ut hemma hos sina familjer träffades de i församlingsgården till
en kväll med franskt tema och med övernattning i ungdomslokalerna.
Text och bild: Ann-Christin Lindström Larsson

Josefin och Lina trivs bra under sin två veckor långa praotid i Vattholma pastorat.

Nattvardsutdelning i mittgången.

Ylva Eggehorn gästande predikant.

Vandrare på väg till gudstjänsten.

Medvandrare – det var temat för den
kontraktsdag, som ägde rum i Tensta kyrka den 18 september. För att accentuera
detta tema inleddes dagen med en vandring. En grupp deltagare kom, efter att ha
vandrat ett par timmar tillsammans, lagom
till det att kyrkklockorna ringde samman
till gudstjänst.
Delar av sopranstämman i den stora kören.
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Kontraktsdag i Tensta
Vattholma pastorat, dvs Tensta, Lena
och Ärentuna församlingar, ingår i Upplands västra kontrakt. Kontraktet består av
nio pastorat i Uppsala stift och varje år
anordnas en gemensam gudstjänst i en av
kontraktets kyrkor.
I år hade författaren och poeten Ylva
Eggehorn inbjudits att predika. Inför

kontraktsdagen hade också församlingarnas körer övat tillsammans för att medverka i gudstjänsten.
Det blev en festlig dag med fullsatt
kyrka, härlig körsång och engagerande
predikan. Efter gudstjänsten samlades man
till kyrkkaffe och samtal i bygdegården.

Kyrkkaffe i bygdegården.
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Bachkonsert

Johan Sebastian Bach, 1685–1750.

Bachkonsert i Tensta kyrka
Söndagen den 13 november kl 18.00

Solister och instrumentalister.
Dirigent Janniz Jönsson.

Den 13 november inbjuder Tensta och
Lena församlingar till Bachkonsert i Tensta kyrka. Under ledning av kyrkomusiker
Janniz Jönsson framför Kyrkokören i Tensta och Lena Actus Tragicus tillsammans
med solister och instrumentalister

Actus Tragicus (Kantat BWV 106) är
en av J. S. Bachs tidiga och mest kända
kantater (totalt över 200). Den komponerades redan 1707, när Bach bara var 22 år
gammal. Den är troligen skriven till begravningen av en släkting till Bach.

Johann Sebastian Bach, levde mellan
åren 1685 och 1750 i Leipzig. Han är en
centralgestalt i den protestantiska kyrkomusiken på grund av sin omfattande
produktion av verk för kyrkoårets olika
högtider.

Kantaten inleds med ”Gottes Zeit ist
die allerbeste Zeit. In ihm leben, weben
und sind wir so lange er will.” (Herrens
tid är den allra bästa tiden. I honom lever
verkar och är vi så länge han vill.) Texten beskriver kampen mellan ljuset och
mörkret där ljuset till slut står segrande
kvar.

Bachs passioner (oratorier på temat
Jesu lidande och död) är stående inslag
i påskkonserter i många länder. Han har
kallats för ”den femte evangelisten”, syftande på bibelns fyra evangelister.
Också inom orgelmusiken räknas han
till de främsta. Hans musik utövar ett starkt
inflytande på organister än idag. Under sin
livstid var han en ansedd orgelexpert, som
ofta konsulterades när orglar skulle byggas eller repareras. Bach var dessutom en
skicklig pedagog, som komponerade ett
stort antal övningsstycken av hög konstnärlig halt.

Sjung in julen i Lena kyrka
4:e advent, den 18 december kl 18.00 sjunger vi in julen
i Lena kyrka. Då medverkar Kyrkokören i Tensta och Lena
tillsammans med barnkörbarnen från båda församlingarna.
Alla får vi vara med och sjunga välkända julpsalmer och
sånger. Denna kväll låter vi mångas röster förenas i en
gemensam glädje inför julen.
Kom och var med!

Körer i pastoratet
(Kontaktuppgifter sidan 15)

Barnkörer
Skyttorp

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.
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Musik i Ärentuna
församling
2 november, Alla helgons dag.
Kl 15-17 i Ärentuna kyrka.
Stilla, rogivande orgelmusik. Präst och
diakon medverkar för samtal. Vid orgeln:
Margareta Ranudd

20 november, Domsöndagen.
Kl 11 Globalveckan inleds i Församlingsgården, Storvreta.
SONDOMÄSSAN, svensk-zimbabwiska
sånger för kör och församling.
Medverkande: Kyrkokören i Tensta och
Lena och Ärentunakören. Musikalisk
ledning: Martin Svensson. Kom och
sjung med i denna härliga afrikanska
musikmässa!

4 december, 2:a sönd i advent.  
Kl 18 i Ärentuna kyrka. Gudstjänst med
musik i adventstid. Kom och sjung adventspsalmer tillsammans med Ärentunakören.

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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Adresser
Internet

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

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		
						

tel: 36 62 10
fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

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

Präster

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

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

Tensta

Lena

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 31 50 24, 076-203 62 62
tel: 36 62 10

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: 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
Ärentuna församling
Lördag 5 november
Alla helgons dag
11.00 Högmässa med stora och små.
Storvreta.
15.00–17.00 Stilla musik. Ärentuna.

Lördag 31 december
Nyårsafton
15.00 Nyårsbön. Storvreta.
Söndag 1 januari
Nyårsdagen
11.00 Pastoratsmässa. Ärentuna.

Söndag 6 november
Alla själars dag
16.00 Musik och minne. Kyrkokören.
Ärentuna.

Fredag 6 januari
Trettondedagen
11.00 Högmässa. Storvreta.

Söndag 13 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Högmässa. Storvreta.

Lena församling

Söndag 20 november
Domsöndagen
11.00 Sondomässa med globalvandring.
Storvreta.
20.30 Ungdomsgudstjänst. Storvreta.
Söndag 27 november
1:a sönd i advent
11.00 Adventsmässa. Kyrkokören.
Ärentuna.
14.00 Familjegudstjänst. Storvreta.
Söndag 4 december
2:a sönd i advent
18.00 Adventsmusik. Ärentuna.
11.00 Familjegudstjänst med
pepparkaksbak. Storvreta.
Söndag 11 december
3:a sönd i advent
11.00 Högmässa. Storvreta.
16.00 Luciagudstjänst med julpyssel.
Ärentuna.
Söndag 18 december
4:a sönd i advent
11.00 Mariagudstjänst. Storvreta.
20.30 Ungdomsgudstjänst. Storvreta.
Lördag 24 december
Julafton
10.00 Samling vid krubban. Storvreta.
11.00 Julbön vid krubban. Ärentuna.
Söndag 25 december
Juldagen
7.00 Julotta. Kyrkokören. Ärentuna.
Måndag 26 december
Annandag jul
11.00 Högmässa. Storvreta.
Se också predikoturerna i UNT
och på www.svenskakyrkan.se/vattholma

Tensta församling
Lördag 5 november
Alla helgons dag
16.00 Musik och minne. Kyrkokören.
Söndag 6 november
Alla själars dag
9.30 Högmässa med kyrksöndag. Stina
Fallberg Sundmark berättar om kyrkmålningarna.

Lördag 5 november
Alla helgons dag
18.00 Musik och minne. Kyrkokören

Söndag 13 november
Sönd f Domsöndagen
14.00 Familjegudstjänst. Kyrkans hus,
Skyttorp
18.00 Bachkonsert. Kyrkokören med
instrumentalister. Se notis sid 14.

Söndag 13 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Familjegudstjänst. Trekanten.

Söndag 27 november
1:a sönd i advent
9.30 Gudstjänst. Kyrkokören.

Söndag 27 november
1:a sönd i advent
11.00 Festgudstjänst. Kyrkokören. Kyrkkaffe i IOGT-lokalen.

Söndag 4 december
2:a sönd i advent
9.30 Högmässa.

Söndag 4 december
2:a sönd i advent
11.00 Psalmsångsgudstjänst. Trekanten.
Söndag 11 december
3:a sönd i advent
16.00 Luciagudstjänst. Luciakaffe i
sockenstugan.
Söndag 18 december
4:a sönd i advent
18.00 Julkonsert. Församlingens körer.
Lördag 24 december
Julafton
11.00 Gudstjänst kring julkrubban.
23.00 Midnattsmässa.
Måndag 26 december
Annandag jul
18.00 Sinnesrogudstjänst.
Lördag 31 december
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön.
Söndag 1 januari
Nyårsdagen
11.00 Pastoratsmässa. Ärentuna.
Fredag 6 januari
Trettondedagen
11.00 Högmässa

Söndag 11 december
3:a sönd i advent
9.30 Familjegudstjänst.
Söndag 18 december
4:a sönd i advent
9.30 Högmässa. Kyrksöndag.
Lördag 24 december
Julafton
9.30 Krubbgudstjänst.
11.00 Krubbgudstjänst. Kyrkans hus,
Skyttorp.
Söndag 25 december
Juldagen
7.00 Julotta. Kyrkokören
Måndag 26 december
Annandag jul
14.00 Gudstjänst. Kyrkans hus, Skyttorp.
Lördag 31 december
Nyårsafton
17.00 Nyårsbön.
Söndag 1 januari
Nyårsdagen
11.00 Pastoratsmässa. Ärentuna.
Fredag 6 januari
Trettondedagen
13.00 Levande julkrubba.

