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Fast jag är en främling

H

ur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är
en främling?

Berättelsen om Rut går att läsa i Gamla Testamentet. Noomi
och hennes make flydde, tillsammans med sina två söner, från svälten
i Israel till Moab. I Moab slog de sig ner och fick ett nytt liv. Noomis
make dog efter tio års tid, och hon blev änka. Sönerna gifte sig, men
dog kort därpå även de. Tre kvinnor stod kvar, alla tre hade förlorat
sina män. Noomi längtade tillbaka till Israel, och beslutade sig för att
återvända. Svärdöttrarna Rut och Orpa valde att följa med henne.
Emellertid ångrade sig Orpa, varpå Rut och Noomi gick ensamma till
Israel.
Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är en
främling? Så sa Rut till Boas, som var en manlig släkting till Noomis
avlidne make. Han tog dessa kvinnor under sitt beskydd. Han hjälpte
dem att skapa en ny tillvaro, och senare gifte han sig med Rut och
bildade en ny familj för både Rut och Noomi.
I stora delar av vår värld ser vi människor på flykt undan konflikter,
naturkatastrofer eller missväxt. De flyr till något som de hoppas ska
ge dem en framtid och ett hopp. Inte många har den lyckan att möta
någon som Rut och Noomi gjorde. Många fastnar i flyktingläger och
i en tillvaro som kan framstå som hopplös. I deras liv saknas det mest
väsentliga; rent vatten, mat, toaletter, sjukvård och utbildning. Att höra
deras berättelser, att se deras lidande väcker ofta en känsla av maktlöshet hos oss. Det är lättare att stänga av sin radio eller TV och slippa bli
påmind om eländet, tänker många. Men du och jag kan göra skillnad!
Fastetid är en annan slags tid; en tid av eftertänksamhet och förberedelse. Det kan vara en tid då vi beslutar oss för att göra förändringar i
våra egna liv. Det kan vara en tid av solidaritet, då vi ger av vårt överflöd till dem som saknar det mesta. Det kan vara en tid då vi påminner
oss om att värdet i livet inte är det som syns på ytan – utan ligger långt
under den. Jesus gick före oss och visade på dem vi inte får gå förbi.
Han stannade till hos de människor som var utestängda från gemenskapen, som led brist, som ingen såg. Han fanns där för dem – och vill
att vi ska göra detsamma.
Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är
en främling? Sa Rut till Boas. Många är i samma situation som Rut
även idag; på flykt undan misär. Vågar du och jag göra som Boas – ta
emot dessa människor och ge dem ett nytt liv? Jesus gör det med de
människor som släpper in honom i sina liv. Du och jag kan också göra
skillnad! Vi är inte maktlösa, även ett litet stöd kan göra skillnad.
Läs mer om Svenska kyrkans arbete för solidaritet i världen i intervjun med Henrik Rosén.

Christina Engquist

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget är tagen i Ärentuna kyrka under Tacksägelsedagen. Foto: Mats Wilhelm.
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Spökbyn som
blev levande
igen

I

byn Arabani i norra Indien har
de senaste tretton åren inneburit stora förändringar. Idag har
invånarna mod och makt att påverka
beslutsfattare, flickorna går i skolan
och ingen familj behöver gå hungrig.
”Förut var vi bara hemma. Vi ville
inte prata med människor utanför
byn, vi hade inget självförtroende.
Nu vågar vi prata med officiella
personer och ta för oss.” Det säger
Maluti Murmu som är sekreterare
i byn Arabanis självhjälpsgrupp för
kvinnor. Arabani ligger i Bankuradistriktet i norra Indien, cirka 20 mil
norr om Calcutta. De 17 familjerna i
byn tillhör en av Indiens stamgrupper.
Genom ACT-alliansen* har byn bildat
en självhjälpsgrupp för kvinnor och
deltagit i projekt för att öka tillgången
till mat. Och arbetet har gett resultat.
– Tidigare var vi tvungna att arbeta borta två till tre månader i taget
för att kunna försörja oss, nu kan vi
stanna här i byn, säger Maluti.
Sedan sju år tillbaka har byn en
gemensam risbank, de har ett gemensamt sparande och en stor plantering
av mangoträd. De har en egen brunn
för dricksvatten och två dammar
för bevattning. Och viktigast av allt;
människorna i byn behöver inte oroa
sig för om maten kommer att räcka.
– Nu har alla familjer tillräckligt
att äta, säger Nandalal Soren.
Nandalal är byledare och var en
nyckelperson när invånarna i byn
skulle gå med i projektet. Det var inte
lätt, för ryktesspridning i området
och tidigare erfarenheter av tvivelaktiga organisationer, som kommit
med tomma löften gjorde Arabanis
invånare skeptiska. Men så småningom blev Nandanal intresserad
och fick resten av byn med sig. Nu
kommer folk från andra byar och ber
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Maluti
Murmu är
sekreterare i
byn Arabanis
självhjälpsgrupp. –
Tidigare var
vi tvungna att
låna ris till
jättehög ränta
av storbönder,
berättar hon.
Foto: Leif
Gustavsson/
IKO

Stöd årets fasteinsamling.
Pg: 90 01 22-3
Bg: 900-1223
oss hjälpa dem komma i kontakt med
Lutherska världsförbundet, berättar
han.
Manisankar Mahato är projektledare för ACT-alliansens arbete i området och det var han som tog kontakt
med byn för tretton år sedan. Då var
det en spökby som mötte honom.”Det
var alldeles tomt i hela byn. Bara hundarna var kvar,” berättar han.
Av årets tolv månader spenderade
nämligen invånarna i Arabani sex månader någon annanstans. Bristen på
mat i hembyn tvingade alla att arbeta
i omkringliggande distrikt. Hälsosituationen på de tillfälliga arbetsplatserna var oftast dålig och barnen, som
fick följa med till föräldrarnas arbete
missade sin skolgång. Trots det räckte
inte pengarna till mat hela året.
– I augusti, innan skörden, blev vi
ändå tvungna att låna ris till jättehög
ränta av storbönder. Om vi lånade
tio kilo blev vi tvungna att lämna
tillbaka 20 kilo,” säger Maluti .

Idag har människorna i Arabani
inte längre någon anledning att lämna
byn. Men när de gör det är det för att
möta beslutsfattare och myndigheter.
Genom utbildningen från Lutherska
världsförbundet har de fått självförtroende nog att kräva sina rättigheter.
Idag går Arabanis barn i skolan året
om, och flickornas utbildning prioriteras lika högt som pojkarnas. Ett
bycenter håller just nu på att byggas
där bymötena ska hållas.
– Vi har lärt oss att om vi organiserar oss i grupper händer det saker.
När vi är ensamma händer det inget,
vi har lärt oss hur viktigt det är att
arbeta tillsammans. Arbetet i kvinnornas självhjälpsgrupp har gjort stor
skillnad. Nu är vi trygga. Vi har mat,
säger Nandalal.
Text: Ulrika Lagerlöf

* ACT-alliansen, ett globalt samarbete
mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.
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BARN- OCH FAMILJ

Församlingarna inom Vattholma pastorat bedriver ett
omfattande barn- och familjearbete. Det finns öppna
grupper, dit man går när det passar in i det egna schemat och då behövs ingen anmälan.
Till de fasta grupperna måste man vara anmäld.
Här kommer en sammanställning av vad som finns
och några kontaktadresser.

Trekanten i Vattholma under
julfesten för barngrupperna

Lena

Tensta

Måndag: Öppet Hus.
Miniorer. (Fullt)

Tisdag: Öppet hus 09.00–12.00.
Juniorer (9–12 år) 14.00–16.00.

Dramagrupp för 9–12-åringar.

Torsdag: Barntimmar (4–5 år)

Trekanten i Vattholma.

Tisdag: Miniminiorer. (Fullt)
Onsdag: Miniminiorer. (Fullt)
Torsdag: Öppet Hus.
Information: 018-35 07 09.
Öppet Hus, är en träffpunkt för
ALLA oavsett ålder. Måndagar
11.00-14.00 serveras enkel lunch.
Torsdagar 9.30-13.30, ingen
lunch. Sångstund kl 11.

Kyrkans Hus i Skyttorp

09.00–11.00.
Miniorer (6–9 år) 13.30–15.30.

Fredag: Öppet Hus 09.00–12.00.
Sockenstugan, Tensta.

Måndag: Öppet hus 09.00–12.00
För anmälan och mer information
ring Gabriella Ersson, församlings
assistent, Kyrkans Hus, Skyttorp.
018-35 20 61, 0703-79 19 29.

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 18.00-21.00 träffas Svenska Kyrkans Unga, ”ungdomsgruppen”, i församlingsgården i Storvreta, där vi varje kväll har olika aktiviteter.
Programmet bestämmer vi tillsammans i början av varje termin.

Ärentuna

Storvreta församlingsgård. Måndagar också i Ärentuna bygdegård.

Måndag: Öppen förskola 09.30–
12.00 i Storvreta. Sångstund med
3–6-åringarna. 13.30–16.00 Öppen
förskola i Ärentuna bygdegård.
Tisdag: Öppen förskola 09.30–
12.00. Babysånggrupper.
Miniorer, åk 1-3, 14.00-15.30. Mellanmål serveras från kl 13.30
Torsdag: Öppen förskola 09.30–
12.00.
Information:
018-366880, 018-315024.

Gudstjänster
med stora och små
Plats: Storvreta kapell
Tid: 11.00
6/2 Dop- och ljusfest med särskild
inbjudan till alla som döpts under
det gångna året och bibelutdelning
till dem som fyllt, eller ska fylla,
5 år i år.

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

6/3 Fest inför fastan

Syns på söndagarna!
Samuel Holmberg

22/5 Försommarfest med barngruppernas terminsavslutning.

070 - 366 82 91
samuel.holmberg@svenskakyrkan.se

Pyttegudstjänst

Vattholma kyrkliga samfällighet
Ärentuna vägen 3
743 30 Storvreta
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17/4 Påskvandring med nattvard

den 24 mars klockan 10.30 i samband med öppna förskolan
Kyrkbänken nr 4 2010

Populär dramagrupp med drag i Trekanten

D

et är måndagskväll, snö och
kyla håller de flesta inomhus. Men till Trekanten,
Lena församlings församlingshem i
centrala Vattholma, har 12 flickor
tagit sig. Det här är en kväll de inte
vill missa.
Sedan början av höstterminen
har gruppen vuxit från några få
flickor till tolv entusiaster. Flickor
som älskar att uttrycka sig med
hela kroppen. Linnea Pettersson är
ledare, gymnasist med drama som

självklart inslag i sin utbildning. I
den inledande samlingen lyssnar
hon uppmärksamt på ”sina flickor”.
Alla får berätta om hur dagen varit.
Någon har ont i huvudet och får en
huvudvärkstablett. En annan berättar
att hennes kanin dött i veckan och
får gruppens sympatier i den sorgen.
Och sen sätter det igång.

För tredje året anordnar våra församlingar en tyst retreat över ett helt
veckoslut. Att delta i en retreat är
ett sätt att träda ut ur vardagens alla
krav och aktiviteter för att bara vara
– med sitt eget hjärta och tillsammans
i tystnad med andra. I Guds tystnad
finner själen vila, jag får släppa mina
roller och funktioner och närma mig
mitt sanna jag. Meditationerna är en
hjälp att bli varse all den tankeaktivitet som ständigt pågår och att alltmer
släppa taget om den.
I år får vi vara på Frötuna Gård,
som ligger strax öster om Uppsala.
Kyrkbänken nr 4 2010

Dramargruppen fortsätter under
vårterminen.

Vad åskådaren förstår är att det
går ut på att improvisera. Någon
initierar en känsla, som de övriga
ska ta till sig och hitta egna uttryck

Att hitta sitt sanna jag
Meditationsretreat på
Frötuna Gård 8-10 april.

för. Flickorna är omedelbart med på
noterna och det blir en härlig och
uppsluppen stämning där alla får tillträde till ”scenen”. Även den blygaste
i gruppen släpper loss efter en kort
stund. Och roligt är det!

Kostnaden för våra församlingsbor är
1100 SEK för enkelrum med helpension. Den som inte är kyrkobokförd
här eller deltar i våra meditationsgrupper betalar 2 500.

Man deltar i ”aktiviteterna” i den
utsträckning man vill och känner
behov av.
Det finns också möjlighet till enskilda samtal.
Ledare för retreaten är Mia Gregstedt och Gunilla Rödström. Eva
Douhan, konstterapeut från Örbyhus, leder målningspassen.

I programmet ingår flera tysta
meditationer varje dag, avspänningsövningar och vägledda meditationer,
ett pass med meditativ, frigörande
dans och ett par pass med målning.

Plats finns för 18 personer. Det går
bra att ställa frågor eller anmäla sig
redan nu till Mia, tel 018 314614,
eller Gunilla, 018 314240. Det går
också bra att skicka epost till
mia.gregstedt@svenskakyrkan.se
eller
gunilla.rodstrom@svenskakyrkan.se.
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Detta händer i våra kyrkor fram till 5:e sönd i f
Ärentuna församling
Söndag 23 Januari
3:e sönd e Trettondedagen
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. Bibelns dag. Olof Brandt från
Svenska bibelsällskapet medverkar
vid kyrkkaffet.
15.00 Musikcafé i församlingsgården.
Torsdag 27 Januari
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.

Lena församling
Söndag 13 mars
1:a sönd i fastan
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
18.00 Evensong. Ärentuna kyrka.

Söndag 23 Januari
3:e sönd e Trettondedagen
11.00 Psalmsångsgudstjänst. Trekanten.

Söndag 20 Mars
2:a sönd i fastan
11.00 Högmässa. Storvreta kapell
15.00 Musikcafé i församlingsgården.

Söndag 30 Januari
4:e sönd e Trettondedagen
11.00 Högmässa. Lena kyrka.

Söndag 30 Januari
4:e sönd e Trettondedagen
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.

Torsdag 24 mars
10.30 Pyttegudstjänst. Storvreta
kapell.
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.

Söndag 6 Februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Familjegudstjänst, dop och
ljusfest. Storvreta kapell.

Söndag 27 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
11.00 Gudstjänst. Storvreta kapell.

Torsdag 10 Februari
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.
Söndag 13 februari
6:e sönd e Trettondedagen
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
Inspiration för volontärer.
18.00 Evensong. Ärentuna kyrka.
Söndag 20 februari
Septuagesima
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
15.00 Musikcafé i församlingsgården.
Torsdag 24 februari
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.
Söndag 27 februari
Sexagesima
11.00 Dramagudstjänst. Storvreta
kapell.
Söndag 6 mars
Fastlagssöndagen
11.00 Familjegudstjänst. Fest inför
fastan. Storvreta kapell.
Torsdag 10 mars
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.

6

Söndag 3 april
Midfastosöndagen
11.00 Musikgudstjänst med våra nya
psalmer. Storvreta kapell.
Torsdag 7 april
19.00 Taizébön. Storvreta kapell.
Söndag 10 april
5:e sönd i fastan
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
18.00 Evensong. Ärentuna kyrka.

Musikcaféernas program presenteras på sidan 8.
Se också predikoturerna i UNT och
på pastoratets hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Söndag 6 Februari
Kyndelsmässodagen
18.00 Ljusmässa. Kyrkokören. Lena
kyrka.
Söndag 13 februari
6:e sönd e Trettondedagen
11.00 Familjegudstjänst. Lena kyrka.
Söndag 20 februari
Septuagesima
11.00 Högmässa. Lena kyrka.
Söndag 27 februari
Sexagesima
11.00 Temagudstjänst ”I begynnelsen
var ordet”. Lena kyrka.
Söndag 6 mars
Fastlagssöndagen
18.00 Musikgudstjänst. Lena kyrka.
Söndag 13 mars
1:a sönd i fastan
11.00 Högmässa. Lena kyrka.
Söndag 20 Mars
2:a sönd i fastan
11.00 Familjegudstjänst. Lena kyrka.
Söndag 27 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
18.00 Sinnesromässa. Lena kyrka.
Söndag 3 april
Midfastosöndagen
11.00 Temamässa ”Bröd for livet”.
Lena kyrka.
Söndag 10 april
5:e sönd i fastan
11.00 Gudstjänst. Lena kyrka.
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fastan (10 april) Nyheter på pastoratets hemsida
Tensta församling
Söndag 23 Januari
3:e sönd e Trettondedagen
14.00 Gudstjänst. Kyrkans hus, Skyttorp.
Söndag 30 Januari
4:e sönd e Trettondedagen
9.30 Kyrksöndag med högmässa.
Tensta kyrka.
Söndag 6 Februari
Kyndelsmässodagen
9.30 Familjegudstjänst. Tensta kyrka.
Söndag 13 februari
6:e sönd e Trettondedagen
18.00 Musikgudstjänst. Tensta
kyrka.
Söndag 20 februari
Septuagesima
9.30 Gudstjänst. Tensta kyrka.
Söndag 27 februari
Sexagesima
14.00 Högmässa. Kyrkans hus, Skyttorp.
Söndag 6 mars
Fastlagssöndagen
9.30 Kyrksöndag med högmässa.
Tensta kyrka.
Söndag 13 mars
1:a sönd i fastan
18.00 Musikgudstjänst. ”Actus tragicus” J S Bach. Kyrkokören. Tensta
kyrka.
Söndag 20 Mars
2:a sönd i fastan
14.00 Familjegudstjänst. Kyrkans
hus, Skyttorp.
Söndag 27 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
9.30 Gudstjänst. Tensta kyrka.
Söndag 3 april
Midfastosöndagen
9.30 Högmässa. Tensta kyrka.
Söndag 10 april
5:e sönd i fastan
9.30 Kyrksöndag med gudstjänst.
Tensta kyrka.
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Sedan oktober arbetar Lars-Erik
Elebjörk som informatör i Vattholma
pastorat och är webbredaktör för
hemsidan.

Lars-Erik presenterar sig:
Jag heter Lars-Erik Elebjörk, är 36
år, och är sedan i somras nyinflyttad till Uppsala och Fålhagen. Men
staden och länet är inte på något sätt
nytt för mig eftersom jag är uppväxt i Hållnäs och sedan 1995 bott i
Örbyhus. Dessutom har jag arbetat i
Uppsala under samma tid som marknadsassistent och grafisk formgivare
på gymnasieskolan GUC. Där finner
man mig än idag och jag kombinerar
mitt jobb där med att nu även arbeta
för pastoratet.
Det var en kollega som gav mig
tipset att deltidstjänsten hos er fanns
att söka, och jag trivs bra i min
yrkesroll och det miljöombyte som de
olika arbetsplatserna ger mig. Jag har
känt mig välkommen och verkligen
lotsats in bra i de nya arbetsuppgifterna.
Jag fortsätter det arbete som Kristina Lööv, tidigare informatör, byggt
upp och med hjälp av medarbetarna

i Vattholma pastorat ska vi fortsätta
att tillsammans skapa en aktuell
webbplats där man får reda på det
senaste om det som händer i kyrkan,
det finns något för alla åldrar. Man
kan ju även ladda hem aktuellt och
tidigare nummer av Kyrkbänken.
En av nyheterna är att man på
hemsidan kan sända in sina egna böner, som vid gudstjänsterna tas med
i förbön. Jag tror att det kan vara
lättare att som anonym dela med sig
av de ämnen man vill ha stöd i bön
för. Och den möjligheten har man nu
på församlingarnas hemsida www.
svenskakyrkan.se/vattholma
Vi planerar också att man på
hemsidan direkt ska ges möjlighet att
sända in tankar och förslag om verksamheten, man kan alltså vara aktiv
i utvecklingen om man vill, eller bara
surfa runt om man vill det. Något för
alla.
Mvh Lars-Erik
Foto: Uno Larsson

www.svenskakyrkan.se/vattholma
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Ärentuna församling

Är du en av
pastoratets
frivilligarbetare?

Foto: www.fotoakuten.se

Kyrkans väntjänst
Döpta
2/10 Carl Yacob Berglund Ibrahim 		
Hagos
3/10 Leo Harald John von Knorring
17/10 Leo Björn Mikael Wahlström
24/10 Vilgot Assar Lind Wall
20/11 Douglas Daniel Leon Jacobsson

Kyrkans väntjänst kan vara så betydelsfull och betyda så mycket för
någon som behöver dej! Kom med
så blir vi fler som går på besök. Det
finns många som vill ha ett besök
eller någon att gå på promenad
med. Du behövs.
En annan uppgift kan vara
att hjälpa till att förbereda och genomföra en fin vårfest för alla över
85 år? Ring eller skriv.

27/11 Ruben Johan Söderberg
Vigda
7/10 Marie Engblom
och Niklas Bengtsson
Avlidna
24/8 Solveig Harriet Kristina Östlund
7/9

Rut Alice Åhlander

10/9 Anna Alexandra Ros
24/9 Ellen Desideria Jonsson
18/11 Britt-Marie Harriet Margareta
Herting

Bibliska personer

Har du sett vår utställning på biblioteket i Storvreta med bibliska figurer,
som vi har haft nu över jul? Nu ska
vi göra fler figurer, vill du också vara
med?
Vi träffas ca en gång i månaden
dagtid på fredagar. Begränsat antal
personer. Välkommen med önskar
Karin, Elfi, Kerstin, Tina och Siv.
Hör av dej om du vill vara med till
Siv Rang P.

”Alt som allt”. Sånggrupp från Alunda

Musikcafé Storvreta församlingsgård kl 15.00
23 januari: Sånger att minnas till.
Mattias Jansson, kantor i Almunge och Stefan Larsson, gitarr, tar oss med på
en musikalisk resa genom minnenas värld.
20 februari: ”I svenska poeters sällskap”. Magnus Fagerberg, sång och Per
Skaräng, gitarr.
20 mars: ”Alt som allt”. En härlig sånggrupp från Alunda med program från
visans, folkmusikens, popens och den klassiska musikens värld.
15 maj: Lovisa Selinus, harpa.

I förhoppning om att glädja
och  inspirera dig, som lägger ner
hjärta och ideellt engagemang i
din församling, vill pastoratet
bjuda in till en inspirationsdag just för frivilliga.
Boka in söndagen den 13:e
februari redan nu. Vi börjar
med att fira högmässa kl 11.00 i
Storvreta kapell med predikan av
Ingemar Holmqvist. Därefter äter
vi lunch och låter oss inspireras
av de föredrag och samtal som
följer.
Väl mött önskar
Siv Rang, Johan Lautmann
och Ulrika Baydoun
Kontaktuppgifter:
Siv Rang Peterssontel: 36 65 59,
0705-85 13 58
siv.rang@svenskakyrkan.se

Kaffebönegrupp
Detta är en liten grupp som
träffas tisdagar udda veckor kl
10.00–12.00 i församlingsgården. Vi samlas först i kapellet
för att sjunga och be, särskilt
för våra konfirmander. Därefter
fikar vi tillsammans, samtalar
och har trevligt.
Du är varmt välkommen! Vi
börjar 18 jan.
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Foto: www.fotoakuten.se

Kyrkträffen

Välkommen på bibelstudium
Vi samlas på tisdagskvällar jämna veckor mellan klockan 19.00 och 21.00 i
Storvreta församlingsgård för att tillsammans läsa och fundera kring bibeln
utifrån kommande söndags texter. Som gemensamt referensmatrial inför
träffarna så läser vi som hinner ett par sidor ur boken "Ett år med Jesus" av
Göran Skytte och Bo Brander. Boken finns att låna på församlingsgården.
Vi träffas med start den 25 januari och fördjupar oss i kommande söndags
rubrik som då är "Jesus är vårt hopp". Enkelt fika serveras.
Ulrika Baydoun, präst.

Samtalsgrupp för
tonårsföräldrar
Hur gör man? När barnet blir som
förbytt och man som förälder inser
att man inte har kontroll, fast man
har ansvaret. Hur gör andra? Är det
bara vi som har problem? Eller som
inte har några problem?
Vem är jag? Som en gång var tonåring men plötsligt är medelålders med
en erfarenhet som jag vill förmedla
om vad som är rätt och gott. Vågar
jag ta emot frågorna om meningen,
som jag inte hunnit tänka på sen dess?
Vågar jag se på världen och framtiden
ur barnets perspektiv och möta henne/
honom där? Vågar jag söka mitt eget
perspektiv på livet och Gud på nytt?
18 januari, 15 februari, 15 mars och
12 april är datum för vårens träffar
i Storvreta församlingsgård. Tiden
19.00-21.00. Varje kväll börjar med
inledning i ämnet av Mikael Ericsson,
pastor i Lyckebokyrkan, eller Gunilla
Rödström, komminister i Vattholma
pastorat. Därefter samtal i en eller
flera grupper om max åtta personer.
Obs! Du behöver inte vara konfirmandförälder för att delta, alla föräldrar med barn i 13-17-årsåldern är
välkomna! Anmäl Dig gärna via mail
till gunilla.rodstrom@svenskakyrkan.
se, tel 31 42 40 eller till mikael@
lyckebokyrkan.se, tel 36 60 32.
VÄLKOMNA!
Kyrkbänken nr 4 2010

Kyrkträffen inbjuder alla intresserade
att komma till församlingsgården
i Storvreta varannan torsdag udda
veckor kl 13.00- 15.00. Vi börjar
med lunch kl 13.00 till självkostnadspris. Sedan följer program med
inbjudna talare eller musiker. Många
intressanta ämnen kommer att tas
upp under våren.

20 jan Sång och musik med SUC.
Storvreta Uppsala Citra kvintett inleder terminen.
3 feb Min väg med Gud.Vår pas-

torsadjunkt Ulrika Baydoun berättar
om sitt liv och sin tro.

17 feb

Tanzania i nöd och lust.
Ulla-Karin Zetterström, vår barnledare, berättar om sina åtta år som
missionär i Afrika.

3 mars Dragspel och nyckelharpa
med Lars och Ing-Britt Jansson samt
Maj Söderlund
17 mars En salig blandning,

med vår "tenstapräst", Johan Lautmann, och Siv Rang P.

Taizékvällar

Taizékvällarna i Storvreta sätter
igång torsdag 27 januari kl 19.00.
Obs! Endast jämna veckor under
vårterminen.
Vi inleder med bön i kapellet och
fortsätter sedan med fika och samtal
för dem som vill efteråt.

Gubbarna
Gruppen för herrar 65+, Gubbarna,
fortsätter sina samlingar. Under våren
blir det torsdagar i jämna veckor, kl
13.00–15.00, i församlingsgården,
Storvreta.
Nya medlemmar är välkomna,
men ombedes att anmäla sig i förväg.
Tel 36 62 10 (exp) eller 36 62 53,
direkt till Alf G Lindström.

31 mars

Om du börjar att gnola
en visa. Musik och lyrik med Olle
Wennberg och Ingemar Adén.

14 april Vi får träffa vår nya
kyrkvaktmästare i Tensta kyrka,
Cecilia Johansson.
28 april. Hemma i Uppland

med

Alf G Lindström

12 maj Den Heliga Birgitta - vem
var hon? Vi lyssnar till Lars-Einar
Abrahamsson, pensionerad lärare och
kyrkomusiker från Jämtland (samt
pappa till vår barnledare Ingrid!)
26 maj Resa. Anmälan till vår
expedition. Els-Marie, tel 36 62 10.
Alla är välkomna till Kyrkträffen!
hälsar Siv Rang P.
Eventuella förändringar annonseras
i predikoannons i UNT på fredagar
samt på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/vattholma
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Tensta Församling

Hembygdens kyrka
Program:

30/1 Sven Olof Mattson, fd ordförande i hembygdsföreningen:
”Folk kring Tensta kyrka”
6/3 Janniz Jönsson, organist:
”Tidig musik i Tensta kyrka –
eller hur lät det förr?”

Döpta
26/9 Ellinor Janina Fischer
2/10 Alma Inga Maria Sjölander
3/10 Astrid Maria Louise Adeteg
30/10 Saga Monika Elsa Östling
13/11 Moa Marianne Marie Våhlin
Vigda
25/6 Martina Richter och
Fredrik Östling
28/8 Lisa Palm och
Thomas Kim Björn Åhke
25/9 Jenny Näslund och
Eric Ronny Niclas Våhlin
Avlidna
31/10 Johan Erik Vallén
20/11 Erik Gustaf Lind

10/4 Stina Fallberg, teol dr:
”Medeltidens kyrkorum –
hur fungerade det?”

V

älkommen att under våren
lära känna din kyrka och livet
runt omkring den genom de kyrksöndagar som erbjuds under våren.
Vi startar med gudstjänst kl 9.30,
därefter kyrkkaffe och föreläsning.

8/5 Mats G Larsson, docent:
”Forntida bebyggelse kring
Tensta kyrka”
Varmt välkomna!

Träffpunkt dagtid i Tensta församling
Träffen är ett tillfälle till social gemenskap, att lyssna på ett kortare föredrag
och därefter äta en lättare måltid.
Vi tackar Gunvor Nylén och Lena Liljestrand för deras arbete genom åren
och hälsar alla välkomna till en ny termin den 2/2 2011 och därefter varannan vecka. Programinformation kommer senare.
Johan Lautmann och Ingrid Ivarsson

Foto: Gunvor Nylén

T

räffpunkt Dagtid i Tensta församling har under året haft ett
omväxlande program för både kropp och själ.
Här är det kroppen som får träning under ledning av sjukgymnast
Anna Nylén. Som belöning för sina ansträngningar får träffpunktsdeltagarna lyssna till lite fiolmusik.
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Lena församling
Lycklig, stressad, orolig?
Samtalsgrupp för småbarnsföräldrar i
Vattholma
Lycka, trötthet, stress, kaos, oro och
glädje – går det att ta vara på det
underbara och samtidigt få livet att
fungera? Får man må och bete sig
som man gör, när man ”borde” vara
lycklig och lugn, helst ständigt? Hur
gör man för att kunna ge barnen den
trygga och lyckliga barndom man
önskar dem så av hjärtat? Vad är det
att vara en tillräckligt bra förälder?
Döpta
10/7 Maja Tova Fahlén
25/9 Lilly Greta Jenny Elovsson
2/10 Pelle Elis Evert Ekholm
9/10 Ebba Alice Margareta
Gustavsson
24/10 Emil Erik Söder
30/10 Hugo Robert Niklas Viklund
13/11 Emilia Josefine Kajsa
Westergren
28/11 Novalie Elsa Fredrika Persson
Avlidna
23/10 Karin Alice Margareta Pott
11/11 Ellen Matilda Pettersson

Tisdag eller onsdag förmiddag i
Trekanten kommer vi att samlas,
utan barn, så många som vi blir, och
dela upplevelser, tankar och tips.
Kanske läser vi någon litteratur i det
gemensamma ämnet. Någon gång

Också större delen av vårterminens torsdagskvällar i Trekanten
kommer att ägnas åt Lukasevangeliet. Alla är välkomna! Teol dr Tord
Fornberg kommer att leda bibelstudiet, och vad som helst går att säga
i samtalet, inga frågor, tankar eller
idéer är fel att ta upp. Nu är det
senare delen av evangeliet som gäller, och man behöver inte ha varit
med tidigare, men det är bra att ha
läst igenom kvällens textavsnitt i
förväg.

Ulla Lindh är ny kyrkvärd i Lena
kyrka och Anna Breisch har hoppat
in som vaktmästare då vår ordinarie varit ledig. Hon har nu fått en
annan anställning. Här uppvaktas
de båda med blommor från församlingen, överlämnade av kyrkvärden
Thomas Karlsson.
Kyrkbänken nr 4 2010

Ring Sara Hörnqvist, tel 018 247557.

ÖPPEN GEMENSKAP
– föredrag och samtal i Vattholma.
Lukas om Jesus, Madeleine om änglar
och Bengt om andlighet.

Välkommen Ulla
och tack Anna!

kan vi kalla in en ”expert”. Vi kommer överens om formerna och startar
någon gång i januari.

Tre torsdagar kommer att ha
annat innehåll, delvis som uppföljning av höstens samtalskväll om
änglar och andliga upplevelser. Idag
finns en ny andlig öppenhet bland
flertalet svenskar, men den innebär
inte att gudstjänstbesöken ökar. Är
kyrkan den andliga, frigörande och
fördjupande miljö som vi människor behöver? Eller är det enkla och
tydliga svar och levnadsregler som
behövs? Eller går det lika bra att
tro och uppleva och växa på egen
hand?

Kom och uttryck dina känslor
och tankar! Torsdagar kl 19-21
i Församlingsgården Trekanten,
Vattholma
14/1 Luk kap 14-16. Tord Fornberg
10/2 Änglar – kvinnors (?) tröst
och förebild.
Tron på änglar växer idag, enligt
undersökningar. Håller tron på
änglar på att konkurrera ut tron
på en allsmäktig Gud i himlen?
TD Madeleine Sultan Sjöqvist.
24/2 Från kyrklighet till andlighet.
Religiös, kristen, troende, kyrklig,
privatreligiös, andlig, nyandlig –
vad lägger vi in i våra olika sätt att
definiera oss själva och varandra?
Och vart går kyrkan? Biskop em
Bengt Wadensjö.
10/3 Luk kap 17-19:27. Tord
Fornberg
24/3 Luk 19:28-21. Tord Fornberg
14/4 Luk 22-23. Tord Fornberg
5/5 Luk 24. Tord Fornberg
19/5 Programmet ej fastställt –
lämna gärna förslag!
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Musik och drama för barn
i Lena kyrka

H

ar du ett barn som tycker om
att sjunga och spela teater?
Ett barn som är 5-10 år? Under påsklovet 2011 finns en möjlighet
för ditt barn att skapa, i Lena kyrka.
Helena Andersson Bromander och
Marit Norén, som båda bor i Lena
församling, vill låta kyrkorummet
bli ett rum där barn får uttrycka sina
livserfarenheter. Tillsammans med
barn i åldrarna 5 till 10 år skapar de
en gudstjänst på påskdagen.
Påskberättelsen rymmer allmänmänskliga erfarenheter som rädsla
för att göra något man inte tror att
man klarar, men också känslor av
hopp och stor glädje. Alla människor
har upplevt detta. Barn också, säger
Helena som bland annat arbetar som
musiker.
Hur kommer ni att arbeta?
Vi kommer att börja med lekfulla
dramaövningar och sånger. Utifrån
bilder får barnen berätta om egna
erfarenheter av bland annat rädsla
och hopp. Därefter gör vi låtar och
dramatiseringar som tar sin utgångspunkt i det barnen berättat.
Det barnen skapar tillsammans
med Marit och Helena blir stommen
i påskdagens gudstjänst. Där får alla,
deltagare och besökare, fira att ljuset
är starkare än mörkret.
De barn som deltar i dramagruppen den16 och 23 april förväntas
också delta i söndagens framförande
i högmässan den 24 april.
Till vardags arbetar Helena bl a
som musiker. Marit är teolog med
dramautbildning.
Medhjälpare
Om du är vuxen och intresserad
av att hjälpa till, t ex med att ordna
fika, är du välkommen att höra av
dig till Helena eller Marit.

Faktaruta
”Musik & drama i Lena kyrka påsken 2011”
Tid: Lördag 16 och 23 april (påskafton) kl. 13-16.30 inkl. fika
Framförande: Påskdagen kl 11.00
Ålder: 5-10-åringar
Max antal: 15 barn
Anmälan: Bindande anmälan till helena@systerfritz.se senast
fredag 18 mars.
Kostnad: Gratis
Mer info:
Marit: maritnoren@hotmail.com, mobil: 0736-56 12 45
Helena: helena@systerfritz.se, mobil: 0709-53 24 55

Träffpunkt för Dig som är senior 65 +
Träffpunkten Medelpunkten drivs i Uppsala kommuns regi i samarbete med
pensionärsorganisationer, Svenska kyrkan, lokala föreningar och frivilliga.
Hos oss kan Du dricka kaffe till självkostnadspris, umgås, självträna efter
instruktion av sjukgymnast, delta i sittande gymnastik och lyssna på underhållning, mm.
Verksamheten bedrivs utifrån Dina önskemål.
Öppettider
Måndag - Fedag 8-15
Hjärtligt välkomna önskar Elisabeth och Gun-Britt
Tel 727 56 77, Månskensvägen 20 E, 743 40 Storvreta
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Förändringar i församlingarna!

T

ack för den här tiden! säger vi
till Lena Liljestrand, som går
i pension efter många år i pastoratets tjänst. Lena kom till Tensta
församling tillsammans med sina barn
och sin man, Göran Liljestrand, som
var kyrkoherde i Vattholma pastorat
fram till sin bortgång. Lena har under
alla år arbetat på expeditionen, först i
Tensta och sedan i Storvreta, och varit
församlingarna och medarbetarna
behjälplig på många olika sätt! Med
sin stora kännedom om både människor och bygd, har hon varit en trygg
punkt och till hjälp för många.
Lena har tillsammans med Gunvor Nylén haft träffpunkt för
daglediga i Skyttorp under många
år. Tillsammans har de, genom sin
idérikedom, erbjudit många boende i
Skyttorp och Tensta en varm gemenskap med fantastiska program och
utflykter. Gunvor bestämde sig för att
fortsätta med den verksamheten så
länge som Lena arbetade kvar och de
kunde göra den tillsammans. Nu slutar de båda två. Vi hoppas att se dem
mitt ibland oss även fortsättningsvis,
om än i en ny roll!
Lena Liljestrand kommer att efterträdas av Els-Marie Eriksson. ElsMarie har under många år arbetat
med barnverksamheten i Tensta och

Skyttorp, samt haft en del arbetsuppgifter tidigare på expeditionen. ElsMarie har längtat efter att pröva nya
arbetsuppgifter, och har under hösten
skolats in i kansliarbetet, som hon
vid årsskiftet tagit över efter Lena.

att kvarstå som kyrkorådsledamot.
Anna Breisch, som vikarierat som
vaktmästare i Lena kyrka då vår
ordinarie vaktmästare varit ledig, har
nu fått en annan anställning. Hennes
efterträdare heter David Rönn.

Träffpunkten i Skyttorp kommer
att fortsätta med nya medarbetare!
Ingrid Ivarsson, som huvudsakligen arbetar inom barnverksamheten
i Storvreta och är lärare, kommer
tillsammans med Tenstas egen präst,
Johan Lautmann, att möta träffpunktsdeltagarna. Vi önskar alla
varmt välkomna till en ny termin!

Vår hemsida har bytt webmaster!
Vi tackar Kristina Lööv, som har
byggt upp vår fina hemsida och lämnat vidare uppdraget till Lars-Erik
Elebjörk. Lars-Erik arbetar som
informatör på GUC i Uppsala och
lägger ut ny information på hemsidan
varje vecka!

Tack för den här tiden, säger vi
även till Liselotte Lindkvist som
slutar som vaktmästare/husmor i
Storvreta och Skyttorp. Engagemang
och serviceanda har präglat Liselottes
arbete hos oss. Hon har gjort våra
lokaler välkomnande, samt lagat
mycket gott som vi bjudits på! Med
en blick för det som måste göras, har
Liselotte varit till fantastisk hjälp för
både medarbetare och verksamheter.
En ytterligare förändring som äger
rum vid årsskiftet är att Lena församlings kyrkorådsordförande Klas
Lundström lämnar sitt uppdrag
och ersätts av Ann-Christin Lindström Larsson. Klas kommer dock

Välkommen till oss! Säger vi till
Cecilia Johansson, vår nya kyrkvaktmästare i Tensta kyrka. Cecilia
är bosatt med sin familj i Tensta
och tillträder tjänsten vid årsskiftet.
Cecilia har tidigare arbetat bl.a inom
Securitas och armén.
Välkommen säger vi också till våra
nya kyrkvärdar Camilla von Knorring i Tensta, Gunlög Rosén och
Inger Edqvist i Storvreta samt Ulla
Lindh och Daniel van Rooyen i Lena.
Vid vår gemensamma gudstjänst
i Tensta kyrka den 16 januari kl. 11
kommer vi att avtacka och välkomna
medarbetare/förtroendevalda/ kyrkvärdar! Välkommen även du!
Christina Engquist
kyrkoherde

Nu har vi Evensong
i Ärentuna kyrka!
Evensong, vad är det? Det är en
enkel kvällsandakt med bön och
mycket sång! Den är inspirerad av
den anglikanska kyrkans kvällsgudstjänst med psalmsång och
psaltarläsning. Vår Evensong är ett
sätt att fira gudstjänst i enkelhet.
Välkommen att dela bönens och
sångens glädje och gemenskap
klockan 18 i Ärentuna kyrka följande söndagar:
Klas Lundström avtackas av komminister Gunilla Rödström
Kyrkbänken nr 4 2010

16 januari, 13 februari, 13 mars,
10 april samt 8 maj.
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Lena församling
har fått en vacker
donation, en broderad bonad med
motivet Skapelsen, Den hänger i
sockenstugan, till
glädje för alla som
samlas där.

stygn. 2001 blev den klar. Mönstret
härstammar ursprungligen från en
vävteknik som kallas Beiderwand,
en tvåfärgad väv i dubbelskikt, där
mönstret i svart framträder mot en
ljus botten. Det finns flera typiska,
mycket gamla, mönster, bl a Skapelsen, och det är just det mönstret Gerd
broderat. Ett imponerande arbete!

T h Gerd Landfeldt.

Släktklenod i sockenstugan
På andra våningen i mangårdsbyggnaden till Husby gård bor Gerd
Landfeldt. Marken runt omkring har
funnits i maken Birgers släkt sedan
lång tid tillbaka. Gerd och Birger
brukade själva mark på andra sidan
Uppsala men flyttade till Husby som
pensionärer, dock inte till det hus där
Gerd nu bor. Birger dog 1995 och
Gerd flyttade så småningom in i sin
nuvarande bostad.
Vid mitt besök hos Gerd berättar
hon om sin mans släkt, Bommelin,
som funnits i Lena församling sedan
1767. Det är berättelsen om skomakare och kronoskogvaktare och så
småningom ägare av Husby gård.

Här bodde Carl Emanuel Bommelin,
som gifte sig med Tekla – mormor
Tekla som Gerd säger. Det är i det
huset Gerd nu bor.
Gerd berättar att hon var med i syföreningen i Lena församling i många
år, tills dess den lades ned. Något hon
beklagar, en syförening betyder mycket för en församling. För gemenskapen
medlemmarna emellan, men också för
allt man ”sytt ihop” till kyrkliga inventarier, bistånd till nödlidande både
inom och utomlands osv.
Men Gerd har fortsatt att handarbeta och under tre år arbetade hon
med en konstfärdig bonad i kors-

Information om pastoratets körer
Tre barnkörer

Skyttorps sångfåglar (Tensta församling). Övning tisdagar kl 16.00
i Kyrkans hus i Skyttorp
Lena barnkör (Lena församling). Övning onsdagar kl 16.30
i församlingsgården Trekanten i
Vattholma.
Körledare Ann-Kristin Liljenström,
0768-23 77 55
Storvreta barnkör (Ärentuna
församling.) Övning i Storvreta församlingsgård torsdagar (fika finns
från kl 13.30).
Kl 14.30-15.15 barnkör åk 1–3
Kl 15.30-16.30 barnkör åk 4–5
Körledare Margareta Ranudd,
0705-84 44 84
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– När jag suttit och sytt på bonaden har jag tänkt mycket på min familj och släkt, berättar Gerd. Mormor
Tekla betydde mycket för mig. Hon
var Birgers mormor och inte min, men
då min mor dog tidigt, blev Tekla som
en mor för mig. Hon levde ända till
1965.
Nu finns alltså bonaden, en riktig
släktklenod, i sockenstugan uppe vid
Lena kyrka. Här hör den hemma,
tycker Gerd och hennes familj. En
gåva till den församling, där släkten
har så djupa rötter.
Varmt tack!
Text och bild: Ann-Christin
Lindström Larsson

Syförening i Lena?

En syförening 2011 har kanske ett lite
annorlunda upplägg än tidigare syföreningar. Vill du vara med och bilda en
”dagens syförening”, hör av dig till
Gunilla Rödström. Även tankar om
hur en sådan syförening skulle arbeta
är av intresse. Gunillas adressuppgifter, se nästa sida.

Ärentunakören

Tensta-Lena kyrkokör

Du är välkommen att sjunga i
Ärentunakören. Vi vill bli fler.
Körövningarna i Storvreta församlingsgård på onsdagar kl 19.00.

Tensta-Lena kyrkokör sjunger
regelbundet i gudstjänsterna i våra
kyrkor, och har dessutom då och
då egna konserter.

Vi sjunger en blandad repertoar
och Du behöver inte kunna noter.

Kören erbjuder en fin gemenskap
i det regelbundna arbetet i veckorna och under intensivhelger med
körsång, träning av röstteknik och
avslappning. Dessutom samlas man
till en och annan fest.

Har Du några frågor? Ring körledare Margareta Ranudd, 31 41
26, 0705-84 44 84

Övning varje onsdag kl 19.0021.00 i Vattholma församlingsgård
Trekanten. Vänd dig till kyrkomusiker Ann-Kristin Liljenström för
mer information, 08-511 774 83,
0768-23 77 55.
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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.nu

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		
Past.adj Ulrika Baydoun			

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

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: 072-740 80 10
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

Förs.ass. Gabriella Ersson		
Kyrkans hus i Skyttorp, 			
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61, 0703-79 19 29
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs.ass. Astrid Hansander		
Lisbeth Wahlberg			

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 90 45

tel: 35 07 09, 0709-72 61 84
tel: 35 07 09

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Ann-Kristin Liljenström			
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: 08-511 774 83, 0768-23 77 55
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: 018-31 50 21

En enda kyrka – en enda mänsklighet

H

enrik Rosén är sammankallande i Ärentuna
församlings internationella grupp, ett ideellt
åtagande, som är sprunget ur en stark känsla
för internationella rättvisefrågor.
Detta engagemang började tidigt. Man kan nästan
säga att det kom med dopvattnet. Henrik döptes för 51
år sedan i Salabackekyrkan på missionens dag, som är
just Trettondedagen. ”Trettondedagen har alltid varit
något speciellt för mig”, säger Henrik.
Det kristna engagemanget började i Kyrkans Ungdom.
Sedan blev det teologistudier och studier i missionsvetenskap. Så småningom hamnade Henrik på Svenska
kyrkans kansli som missionssekreterare med ansvar för
de asiatiska kontakterna. Numera återfinns han i Sveriges kristna råd (SKR), en ekumenisk organisation för
kyrkorna i Sverige. I SKR möts kyrkorna till gemenskap,
dialog och aktiviteter inom områden som teologi, mission och samhälle. Här har Henrik ansvar för kyrkornas
globala vecka i november. (www.skr.org/globalaveckan).
Solidaritet – vad betyder det för dig?
– Att vi hör ihop – en enda kyrka, en enda mänsklighet, säger Henrik. Detta har missionsarbetet alltid stått
för. Kyrkans uppdrag i en orättvis värld är att stå för
jämlikhet.
– Alla kan se hur orättvis världen är, säger Henrik,
man tappar lätt hoppet. Men i kyrkan kan vi se att
det går att förändra. Det finns hoppfulla tecken, det
finns konkreta ting att göra och det är mänskorna i de
fattiga länderna som ger oss hoppet. Det är vi i de rika
länderna som kan möjliggöra framsteg. Ett sätt är t ex
mikrolån – det är ett bra koncept!

Henrik visar på hur kyrkans internationella arbete
inriktar sig på att göra de svagare starkare. Kyrkorna i
de rika länderna bidrar med ekonomiska insatser men
behöver inte vara rädda för att bygga in ett beroende.
De resurser som används hjälper till att befria människor – att verka för en rättvisare värld. Kyrkans internationella arbete handlar mycket om rättigheter – barns,
kastlösas, kvinnors rättigheter.
– Ända sedan början har mission handlat om att
bygga kyrkor, skolor, sjukhus, det är likadant nu, säger
Henrik. Men nu sker detta i samarbete med våra samarbetskyrkor i Asien, Afrika och Latinamerika.
– Även här i Sveriges har kyrkorna uppdrag som
både rör andlighet och socialt ansvar, ofta i ett internationellt perspektiv. Det gäller bl a flyktingproblematiken. Det är ett världsvitt problem, men kommer oss
väldigt nära i vår vardag i Sverige, vilket blir en utmaning för oss i kyrkan.
– Klimaträttvisa är en annan stor fråga, säger Henrik, och det är tydligt att detta är mycket angelägen
fråga för honom.
– Det är vi i den rika världen, som är orsak till att de
fattiga länderna drabbas av klimatförändringarna. Detta
är en aktuell rättvise- och solidaritetsfråga, som kommer
att växa. Klimatet har redan ställt till det för många, det
rubbar det sociala mönstret. Det märker våra samarbetskyrkor. Vi från vårt håll kan vara med och hjälpa dem
att anpassa sig till förändringarna. Men vi har också
uppdraget att ändra vår egen livsstil och att arbeta för att
påverka våra politiker. Kyrkan ska vara de fattigas röst.
Text och bild: Ann-Christin Lindström Larsson

