Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 1 2015 Kyndelsmässodagen – 2:a sönd i påsktiden
Februari–mars

Fastetid – att ge av sig själv. Sid 4
Den stora festen. Sid 8
Sportlovskul. Sid 11
Konsert: Händels Messias. Sid 13
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Lever vi i en kall värld?
Jag kan nog inte påminna mig någon period under min livstid där man så ivrigt
har debatterat flyktingar – som under den
föregående hösten. Då mängden flyktingar nog sannolikt aldrig varit större, hela
Mellanöstern känns som ett blödande sår,
tar människor alla chanser och möjligheter att försöka sätta sig och sina barn
i säkerhet.
Detta är inte svårt att förstå då man
ser det inferno som emellanåt visas på TV.
Förutom att de saknar all form av säkerhet för sina liv, saknar de allt övrigt också
som är livsuppehållande. FN:s medel verkar vara på upphällningen för att kunna
ge stöd i form av mat, och många länder
önskar stänga sina gränser och anser att
det inte finns möjligheter att ta emot fler
flyende människor. ”Vi har inte råd” är ett
argument. ”Det finns inga bostäder eller
jobb” är andra vanliga påståenden.
De länder som tar emot flest flyktingar,
lever med en helt annan standard än vi.
I värsta fall finns där inga medel alls för
dessa flyktingströmmar. Desperationen
vet inga gränser.

I Sverige närmar vi oss denna svåra situation på olika sätt. Det har blivit väldigt
uppenbart att det finns olika förhållningssätt i den här frågan. Även inför de människor som flytt en ekonomisk misär från
ex östra Europa ser vi hos många svenskar
en brist på förståelse. Allt vanligare är
notiser i media om att tiggare utsätts för
misshandel och förödmjukande händelser
– ibland t.o.m av barn. Flyktingfrågan har
på olika sätt visat att vårt land är splittrat
och på väg att slitas itu.
Allt fler människor uttrycker samtidigt
att de lider av att Sverige har förvandlats till ett kallt samhälle. Man önskar en
större förståelse, öppenhet och en vilja att
sätta humanitära behov i centrum – inte
kön, ursprung eller nationalitet.
För kyrkan har den här situationen
inneburit en rad svårigheter också. För,
som i alla andra sammanhang, finns olika
uppfattningar även bland de kyrkaktiva.
Själv skulle jag önska att det bland alla
människor fanns en vilja att lyssna, lära
och dela med varandra. Men nog är det

lättare att tala om mänskliga rättigheter
när det gäller någon annanstans än på min
egen gård? Hur vi än förhåller oss i denna
fråga så finner vi i Bibeln:
– 100 bibelord om att inte rensa åkrarna rena för att invandrarna ska
kunna ta för sig efter skörd,
– 100 bibelord om att lagen gäller
lika,
– inte ett enda ord om negativ särbehandling för invandrare och
– inte ett ord om att invandrare inte
är välkomna.
Det är min förhoppning att det här ska
prägla verksamheten, det enskilda mötet
och aktiviteterna i vårt pastorat. Alla är
välkomna! Alla har något att bidra med!
Alla behövs! Välkommen du med!

Christina Engqvist
kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Åtta45, Stockholm. Bilden på omslaget: Gudstjänst för små och stora på Trekanten i Vattholma. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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Hej, vilka är ni?
– Vi är Margareta och Karl-Evert Lingman, gifta och bosatta i Årsta, Uppsala.

När och varför började ni engagera er i Lena församling?
– Det är en ganska lång historia. Det
började med att vår dotter, som då gick
i gymnasiet, var med i en samtalsgrupp i
domkyrkan. Det verkade intressant och
när det startades en grupp för vuxna, började jag och min väninna i den, berättar
Margareta.
– Där lärde hon känna Gunilla Rödström som sedermera kom att bli församlingspräst i Vattholma år 2002. Hon
trivdes så bra med Gunilla som uppfyllde
hennes förväntningar om gudstjänstlivet,
så när Gunilla bytte arbetsplats, följde
Margareta och hennes väninna också
med. För oss var det inte viktigast att det
var vår hemförsamling, utan att vi kände
oss hemma och välkomna i gudstjänsten
och verksamheten vi besökte, fortsätter
Margareta.
När de anslöt sig till Lena församling,
började också Karl-Evert att följa med till
gudstjänsterna och intressera sig för den
verksamhet som erbjöds.

Vad har ni valt att engagera
er som frivilliga/volontärer i
församlingen?
– Jag tycker att mitt engagemang i Besöksgruppen passar mig bra, svarar KarlEvert. Jag är nybliven pensionär och har
under många år arbetat med människor.
Framför allt brukar jag komma bra överens med äldre personer och jag tycker om
att kunna göra något gott för andra. Att
besöka Granbommen och samtala med
dem som inte får besök så ofta, känns givande och meningsfullt.
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Karl-Evert och Margareta Lingman

Margareta, vars hälsa ibland inte riktigt
vill det hon vill, hoppar gärna in och hjälper till efter sin förmåga. ”Det är roligt
att kunna vara till nytta för andra,” säger
Margareta. ”Alla kan inte göra mycket,
men alla kan göra något.”

Vad får ni ut av att vara
volontärer?
– Jag mår bra av att engagera mig, säger
Karl-Evert. Det ingår helt enkelt i den
kristna tron att engagera sig i andra människor. Vi är båda uppväxta med folkkyrkan där det var naturligt att hjälpa varandra och inte bara lämna allt ansvar till de
anställda, man behövde varandra.

Betyder det något för er tro
att vara volontärer?
– Jag tror att vi har viljan att hjälpa andra
med oss hemifrån, fortsätter Margareta.Vi
har båda sett och upplevt fattigdom och
man ska göra vad man kan för att hjälpa
andra. Som kristen kan man inte bara
blunda för sina medmänniskors nöd. Det

finns så mycket elände i världen och det
är skönt om man kan göra skillnad för någon. Vi har båda fått lära oss att man inte
ska samla i lador, utan dela med sig av sitt
överflöd.

Vilka råd/tips skulle ni ge
andra som funderar på att
bli volontärer i våra församlingar?
– Att våga se människan. Att ställa upp
för dem som på olika sätt har det svårt.
Allt kan inte räknas i pengar och lön. Det
är stor belöning att se glädjen hos dem
som man möter, att kunna göra skillnad
för sina medmänniskor. Det är helt enkelt
skönt att kunna få ge lite av sig själv, fler
skulle våga prova på det.
Jag tackar för mig och hoppas vi får ha
Margareta och Karl-Evert hos oss många
år framöver.
Text och bild: Mari Papadopoulou
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Fastetid – att ge av sig själv

Fastan är den fyrtiodagarsperiod som
börjar med askonsdag och slutar med
påsk. Fyrtiodagarsperioden syftar på Jesu
egen fasta, som varade i fyrtio dagar. I
kristen tradition har en period av fasta
alltid föregått kyrkoårets stora högtider –
jul och påsk. Fastetiden innan påsk kallas
ibland den ”stora” fastan. Fastetiden har
sedan gammalt varit en tid då man levt
enkelt. Traditionellt har man t.ex avstått
från att äta kött. Sedan reformationen har
fastan vad gäller mat inte varit så framträdande. Men den kanske är på väg tillbaka? Många hälsokurer föreskriver fasta
och den så kallade 5:2 dieten kan sägas
bygga på den gamla idén om två fastedagar i veckan.
I Bibeln finns det inget påbud där det
står att vi ska fasta. Jesus tycks dock ha
tagit för givet att hans efterföljare ska göra
det och han gör det också själv i fyrtio
dagar innan påsk.
Sedan gammalt är fastan ett andligt
verktyg att lära känna Gud bättre, liksom
bönen och bibelläsningen också är det.
Anledningen till fastan är att vi ska bli påminda av vårt beroende av Gud. Att avstå
från mat handlar om att avstå från det som
vi är mest beroende av för vår överlevnad.
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Magnus Malm beskriver i sin bok ”Ett
hjärta större än världen” fastan som ett
sätt att se vad som faktiskt binder oss.
Fastan kan utföras på många olika sätt.
Det kan handla om ett frivilligt och tidsbegränsat avståndstagande från exempelvis mat, dryck, minskat umgänge och mer
tid för sig själv. En del människor fastar i
dag även från sociala medier eller tv. De
flesta av oss kan nog hitta sådant som i
våra liv tar en del av Guds plats. Att fasta
är också att ge; att ge av sig själv och sin
tid åt Gud eller att ge av sitt materiella
överflöd till dem som behöver vår hjälp.
Det är därför fastan är insamlingsperiod
till kyrkans internationella biståndsarbete.
Under fastan inbjuder församlingarna till
fördjupning i form av passionsandakter
och samtal. Se kalendariet!

En fasta som hjälper andra
Svenska kyrkans fasteinsamling är kyrkans
största insamlingskampanj. Den hålls varje
år under de sex veckorna före palmsöndagen.
Årets kampanj pågår mars – 13 april
och har liksom föregående år temat ”allt
för att utrota hungern”. Resultatet för

fasteinsamlingen 2014 blev drygt 33 miljoner kronor.

Att tänka på inför fastan
Ha rimliga målsättningar för din fasta.
Kontakta gärna en präst, pastor eller
annan andlig vägledare som du känner
förtroende för, både innan men också
under fastan för att diskutera varför du
gör det här.
Gör gärna fastan tillsammans med någon som du kan prata med om hur det
går
Gör upp en fasteplan, eller en bibelläsningsplan där du låter dig fördjupas så
att inte avsaknaden av mat blir den stora grejen. Fasta alltså gärna både från
och till något. Till exempel från mat och
till daglig andaktsbokläsning.
Om du är ovan med egen andakt: Markera för dig själv att du gör något annorlunda. Tänd gärna ett ljus – symbolen för både stillhet och bön. Du kan till
exempel inleda med Herrens bön och
avsluta med Välsignelsen.
Johan Lautmann
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Tensta församling
Veta mer om kristen tro?
Håll utkik efter församlingens stugmöten
som äger rum i sockenstugan eller hemma hos församlingsbor. Psalmsång, undervisning och gemenskap utlovas!

Träffpunkt dagtid
Kyrkans hus, Skyttorp. Varannan onsdag
jämna veckor kl 11–13.
4/2 Med en enkel tulipan. Ragnhild
Wendin, Tuna blommor.
18/2 Broderade valvgubbar, efter
medeltida kyrkor. Gunnar och Christina Ahlbäck visar broderier och bilder.
4/3 Från röda huset till stadshuset.
Mohamad Hassan, oppositionsråd i
Uppsala kommun.
18/3 Den gröna ön. Pontus Adefjord
spelar irländsk musik och berättar om
S:t Patrick.
1/4  Program ej klart
15/4 Sång och musik med Mattias
Jansson
29/4 Nicklas Fredlund, vår nye
pastorsadjunkt. Vårlunch. Pris 70 kr,
anmälan senast 22/4, tel 35 20 61
13/5 Vårresa. Information kommer
senare.
27/5 Zimbabwetema, Christina
Engqvist.

Fantastisk insats av Tensta syförening
Tensta syföreningen anordnar varje höst
en syföreningsauktion med lotterier och
kaffeservering med generös kakbuffé. Syföreningen har under årens lopp samlat in
oerhört mycket pengar, som sedan fördelats på olika välgörande ändamål. 2014-års
syföreningsauktion inbringade 45 485 kr

vilket kan jämföras med drygt 39 000
förra året.
Tensta syförening samlas udda veckor
11–13.30 i Sockenstugan i Tensta. Nya
medlemmar hälsas välkomnas till en trivsam och givande gemenskap!

Påsk för hela familjen
Palmsöndagen firas i församlingssalen kl
9.30 med familjegudstjänst, våfflor ochpåskäggslotteri till förmån för fasteinsamlingen.

Fira Askonsdagen – början på
fastan

Passionsandakter i församlingssalen
Fastan är en tid för andlig fördjupning.
Därför inbjuder församlingen denna fasta
till passionsandakter i församlingssalen. En
passionsandakt är en enklare gudstjänst
med läsning ur bibeln om det som enligt
traditionen kallas Vår Herre Jesu Kristi
lidandes historia, predikan och psalmer.
Passionsandakterna äger rum tisdagar kl
19 med början 24 februari.

Årets viktigaste dag, Påskdagen, firas
stort med högmässa i Bygdegården kl
9.30 med kör, extra musik, påskljus, söndagskul för barnen, ballonger!
Efter gudstjänsten inbjuds alla till påskfrukost med sill, Jansons frestelse, ägg och
allt annat som hör till. Påskäggsletning för
barnen. Sist men inte minst skjuter vi salut. Kom och var med och fira!
För övriga gudstjänster i påsk: Se kalendariet på sista sidan.

foto: magnus aronson/ikon

Askonsdagen är fastans egentliga början. I
Askonsdagens gudstjänst är det vanligt att
prästen tecknar ett kors av aska i pannan
på de gudstjänstdeltagare som vill. Ett uttryck för viljan till bot och bättring och
ett tecken på omvändelse och längtan
efter förnyelse. Hela fastan är en tid för
eftertanke. En tid att tänka över sitt liv,
fundera över vad man kan avstå ifrån och
söka Gud. Seden att strö aska på sig är urgammal och finns beskriven redan i Gamla testamentet. I Daniels bok kan man läsa
om hur Daniel vände sig till Gud i bön
och ”höll fasta i säck och aska”. Detta är
bakgrunden till den askceremoni som
idag finns i våra kyrkor på askonsdagen.

Tusentals barn dör varje dag av undernäring och brist på mat.
Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Ärentuna församling

Fördjupning i fastetid
Fastan är en förberedelsetid till påsken,
en tid då vi ska ge oss själva möjlighet att
reflektera över påskens mysterium och
den påverkan som det kan ha och har i
våra egna liv. Alla gudstjänster hjälper naturligtvis till med detta men vi kommer
också att ha möjlighet till gemensam fördjupning under sex kvällar utspridda under hela fastetiden.
Askonsdagen 18 februari kl. 19 (efter
mässan) inbjuds vi till ett öppet samtal
kring Herrens bön även kallad Vår fader
och Fader vår. Gäst denna kväll är f d bibelöversättaren teol. dr Kjell Hognesius. I
17 år arbetade han i Bibelkommissionen
och kan därför berätta om och förklara
de skillnader mellan ”gamla” och ”nya”
översättningen som finns.
De följande veckorna i fastan kommer
vi att samtala utifrån årets fastebok skriven
av kh Peter Södergård, tidigare pastorsadjunkt i Vattholma pastorat. Hans bok
handlar om vardagsnära möten med människor som låter oss ana himmelriket. Han
kallar dem ”välsignade livsbilder”. Varje
kapitel skildrar en ”vardagsikon” med
berättelser om personen och en fördjupningsdel med frågeställningar. Han skriver
i sitt förord (med reservation för att boken
i skrivande stund inte är tryckt):
Jag ska i denna bok berätta om några livsbilder som jag har varit med om, inte för
att de på något sätt är speciella, utan för
att de – hoppas jag – kan visa på hur
Gud alltid välsignar livet och skapelsen –
för plötsligt känns Andens varma vårvind
och så finns Han där på något sätt, Jesus
Kristus, mitt i vardagslunkens verklighet.
Jag hoppas också att det kan vara bilder
som gör oss mera mänskliga, tillåter oss att

vara båda svaga och starka och därför för
oss närmare Gud.
Efter varje livsbild jag presenterar i boken
kommer mitt försök till tydning och ett
teologiskt samtal om bilden som mynnar
ut i ett förslag om en andlig övning som
kan vara ett hjälpmedel till att öppna sig
för Gud under fastan eller någon annan
tid av året då man vill omorientera sig
i livet.
Tisdagar 19.30–21 (efter samtal inför
söndagens gudstjänst) v. 9–13 dricker vi
te/kaffe och samtalar utifrån fasteboken.
Leder samtalen gör prästerna Elsa Westberg och Kristina Hognesius Lockner.
Det är fullt möjligt att delta bara en gång
eller flera.
Välkommen till fördjupning i fastetid!
Kristina Hognesius Lockner

Kyrkträffen
Varannan torsdag, udda veckor, kl
13–15.15 i Församlingsgården, Storvreta. Lunch kl 13 á 40 kr.
29 jan ”Ur egen fatabur” Alf G Lindström gästar oss.
12 febr Berättelser och bilder från
Tanzania med Klas Lundström, vår
kyrkorådsordförande. 		
26 febr ”Lantbruk från år 1900 och
framåt” Samtal med Åke G Andersson och några bondesånger med Olle
Wennberg.
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12 mars ”Det är ju våren vänner” med
Olle Wennberg & company.
26 mars ”Katarinaklostret i Egypten”
Kyrkoherde Christina Engqvist berättar
och visar bilder.
9 april Halvdagsutflykt kl 10 till
Gamla Uppsala museum med guidning
samt lunch på Odinsborg. Kostnad 150
kr, anmälan senast 31/3
23 april ”Lyckebokyrkan förr och nu”.
Idag träffas vi i Lyckebokyrkan med
pastor Ingela Wikner.

Gemensamt påskfirande
Lyckebokyrkan och Ärentuna församling firar påsk tillsammans. Under denna
fantastiska högtid vill vi dela glädjen med
varandra.
30 mars–1 april Passionsandakt i Storvreta kapell kl 18.30
2 april Skärtorsdagsmässa i Storvreta
kapell kl 18.30. Predikan av Ingela Wikander, pastor i Lyckebokyrkan.
3 april 11 Långfredagsgudstjänst i Storvreta kapell. 18 Han tårar fälla skall som vi,
musikgudstjänst i Lyckebokyrkan med Jan
Blomgren m.fl
5 april 10 (obs tiden) Påskdagsmässa i
Lyckebokyrkan med Ärentuna kyrkokör.
Kristina Hognesius Lockner predikar.
6 april 11 Ekumenisk mässa i Storvreta kapell med internationella grupperna i Lyckebokyrkan och Ärentuna församling.

7 maj Samtal med Lorentz Gottfriedsson, volontär i vår församling, nyss
hemkommen från Brasilien där han
växte upp som missionärsbarn. Vårlunch á 80 kr
13 maj OBS onsdag! Vårresa. Info kommer senare. Anmälan senast 5 maj.
Välkomna önskar Kyrkans väntjänst,
diakon Siv Rang Pettersson och husmor Therése Lagerquist
Anmäl om du kommer till Församlingsexpeditionen eller till Siv Rang
Kyrkbänken nr 1 2015

Resa till Taizé i sommar
Vartannat år gör Vattholma pastorat en
bussresa till det ekumeniska klostret
Taizé i södra Frankrike. I sommar är det
förhoppningsvis dags igen. 1–10 augusti
är det tänkt att resan ska bli av. Alla som
konfirmeras i pastoratet i år eller gjorde
det förra året kommer att bli särskilt inbjudna och få en del av resan subventionerad, liksom de ungdomar som varit
aktiva som ledare. Men även andra in-

tresserade är välkomna att följa med.
Taizé vänder sig främst till unga vuxna
i åldern 17–30. Därför möter man flest
i den åldern där, men alla är välkomna.
Boendet är i barack eller tält och det vet
man först på plats vilket det blir. Eget tält
går också bra att ta med. Har man något
fysiskt hinder kan ett tryggare boende erbjudas i mån av plats.

© Ateliers & Presses de Taizé

Kostnad för bussresan: 2400
Kostnad för uppehället i Taizé: 600 för dig
upp till 30 och 1 600 för äldre
Totalt: 3 000 respektive 4 000
Sista anmälningsdag (preliminärt): 1 april
För att veta mer se gärna Taizés egen
hemsida: www.taize.fr/sv. För information och anmälan till resan: kontakta Elsa
Westberg.

Pannkaka i församlingsgården Kaffe på Skogsgården

Kom och bli Studiestödjare!

Den 26 februari och 9 april finns det möjlighet att äta pannkaka i församlingsgården
och därefter fira gudstjänst i ett snabbt
tempo.Vi sjunger, dramatiserar en bibelberättelse, ber och tänder ljus. Pannkakan äter
vi kl. 17 och gudstjänsten börjar kl. 18. Allt
är klart 18.30. Den som vill får gärna hjälpa
till före och/eller efter på något sätt.

På tisdagar kl 14.30–16 på Ärentuna skolan hjälper vi till med läxläsning. Det finns
barn som av olika anledningar behöver
lite extra stöd att klara av sina hemuppgifter. Med en vuxen vid sidan kan det
gå mycket lättare att koncentrera sig. Som
vuxen ger du lugn och ro och finns där
som vän och stöd, men ska naturligtvis
inte ”göra läxan” åt barnen. Men du är
mycket viktig.

Rastplats i vardagen
Varje onsdag kväll kl. 18.30 händer något
i församlingsgårdens kapell. Jämna veckor
firar vi mässa, en enkel gudstjänst med
nattvard och udda veckor är det taizébön
med meditativa sånger, tystnad, bön och
ljuständning. Efteråt serveras enkelt fika.

Kaffebönegrupp
Vad är en kaffebönegrupp?
Det betyder:
att få samlas i vårt fina lilla kapell för en
stund av bön och lovsång.
att få lyssna på Guds ord och be – särskilt
för våra konfirmander och vår vänförsamling i Zimbabwe.
att be för dem som bett om förbön, för
dem som vi vet har det svårt och för vårt
samhälle.
Vi samlas udda tisdagar i församlingsgården i Storvreta kl 10–12. Efter andakten
kaffe och samtal. Du är varmt välkommen.
Kyrkbänken nr 1 2015

Vi har under hösten börjat med ett enkelt
kaffe på torsdagsförmiddagarna när vi har
andakt på Skogsgården.
Det vore roligt om några fler ville vara
med i gemenskapen med våra äldre på
Skogsgården. Så välkommen med!
Tala med Elsa Westberg eller Siv Rang
om du vill vara med.

Visning av Ärentuna kyrka
De medeltida målningarna i Ärentuna
kyrka rengörs under våren. Kyrkan hålls
stängd under den perioden.
Konservator Misa Asp och hennes
medarbetare kommer dock att visa kyrkan och berätta mer om vad de funnit
och hur rengöringen går till den 19 mars
kl 19.
Men redan den 7 mars, kyrkans invigningsdag, blir det kl 15 en visning av kyrkan med samma innehåll som den 19 mars.

Rättelse
Förra numret av Kyrkbänken talade om
att vi under läsåret skulle ha en samtalsserie utifrån Herrens bön. Den blev dock
inte av. I stället får vi en kväll om bönen,
fastesamtal och lördagen 9 maj en temadag om bön i församlingsgården.

Vi är alltid minst två personer. Visst är
du itresserad?! Hör av dej till Siv Rang.

Psalmcaféer
Efter högmässorna i Storvreta kapell
inbjuds alltid till gemensamt kyrkkaffe. En gång i månaden följer musikcafé ca kl 12.30. Temat är psalmer.
Program:
25/1 Psalmer av och med Per Harling. Per Harling medverkar först i
temamässa kl 11 och efter kyrkkaffet
får vi höra mera.
22/2 Psalmer och visor av och
med Inga och Mats Stenlund. Inga
Stenlund fick Anders Frostensons
stipendium 2014.
29/3 Program med Ulf Engström
och Erik Hartman.
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Att vara volontär – eller ideell – eller
frivillig – det är olika sätt att benämna
alla dem som på olika sätt gör en insats
i församlingarnas arbete. Oavlönade
medarbetare, som är mycket viktiga för
gudstjänstliv och vardagsarbete.
Ansvaret för all verksamhet ligger på
präster, övrig anställd personal och
kyrkoråd. Men mycket av det praktiska
genomförandet kan ligga på de idella
medarbetarna.
Vad kan det röra sig om? Det är inte så
mycket att ”hjälpa till”, som att göra en
insats, som de anställda medarbetarna
inte hinner med.
I gudstjänsterna finns kyrkvärdarna
och körsångarna vid sidan av präster
och kyrkomusiker. Medlemmarna i de
internationella grupperna möter man
ofta både i gudstjänster och informationsträffar med uppgift att vidga
perspektiven långt utanför den egna
bygden.
Efter gudstjänsterna finns kyrkkaffe/
lunchfixarna. I veckorna bidrar en
mängd människor med sin hantverksskicklighet i syföreningar och liknande
grupper, som bl a har till mål att samla
in medel till kyrkans humanitära och
internationella arbete.
I konfirmandgrupperna finns unga
medhjälpare, som stöd för årets ”läsbarn”. Medlemmarna i besöksgrupperna ger vardagsgädje åt personer som
har det ensamt.
I församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige samlas ett stort antal personer regelbundet. Valda, icke arvoderade, representanter för församlingen.

DEN STORA FEST
En dag i våras hade vi vårt första planeringsmöte inför den STORA FESTEN, Thérese Lagerquist, Siv Rang, Mari
Papadopoulou och Gabriella Bergkvist.
Vi fyra är utvalda att vara planeringsgruppen för ideellt arbete. Att boka ett datum
i början på hösten är väl ingen match
tänkte jag, men det visade sig vara svårare
än jag någonsin kunde tro.Till slut hittade
vi ett datum, 22 november och då ringde
Siv snabbt till IOGT-gården för att se om
där var ledigt. När vi fått ja där började vi
fundera vidare.Vad ska vi göra? Vad ska vi
bjuda på? Hur ska vi placera alla gäster?
Vem ska underhålla? Frågorna var många
och arbetet kunde börja.
Alla ideella i vårt pastorat skulle bjudas in det var vi helt eniga om, och all
personal ombads tänka till så ingen blev
bortglömd.
Jacke Sjödin bokades till vår kväll med
förbehållet att han och frun firade bröllopsdag så han kunde endast på eftermiddagen. Men dagarna innan festen ändrades planerna och det kunde bli ”Jacke till
kaffet”.

Efter sommarsemestrar tog arbetet för
planeringsgruppen fart på riktigt. Inbjudningar skulle skickas ut, maten beställas,
bordsplaceringar planeras och underhållning ordnas. Personalen delades in i arbetsgrupper, för denna kväll ville vi till
inget pris få hjälp av någon ideell.

Så var det då dags

Mörkret föll över Vattholmabygden, marschallerna tändes och bordsljusen lyste
inomhus. Gästerna började komma och
innan välkomstbålen och snittarna fick
de dra en färg som talade om vid vilket
bord de skulle få sitta.
När alla var på plats vid sina respektive
bord delades det ut kuvert med kort på
all personal. Dessa kort skulle sedan paras
ihop med en annan bild för att på så vis
lära känna de anställda lite bättre. Visste
man t e x att vår kyrkoherde har två pudlar? Att Johan Lautmann har kanoner på
sin balkong? Att Kristin Warngren jobbat
i Kina? Att Ulla-Karin Zetterström varit
missionär i Tanzania?

Listan kan göras lång, uppgifterna är
många. Och det var för att uppmärksamma alla dessa, som på olika sätt
bidrar till tre levande församlingar, som
Den Stora Festen ägde rum. Dels som
ett tack men också för att ge ett tillfälle för alla att mötas.
Och ett bestående intryck var: Tänk att
vi är så många!
Ann-Christin Lindström Larsson
ideell redaktör för Kyrkbänken
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TEN

Jacke Sjödin

Därefter kunde maten börja intas och
under hela middagen med jämna mellanrum kom några frågor i frågesporten.
Kristina Hognesius Lockner och Janniz
Jönsson bjöd på vacker musik och Siv
Rang försökte finna ägare till kvarglömda
saker. Till kaffet, som tidigare nämnts, underhöll Jacke Sjödin. Många skratt och
applåder rungade i IOGT-gården.
Ett avslutande TACK-tal till alla ideella
medarbetare hölls av Mari Papadopoulou,
en aftonbön och slutligen en hej då-sång
”Aldrig ska vi sluta älska er” bjöds innan
kvällen var till ända.
Jag hoppas och tror att många med mig
gick hem med ett stort leende på läpparna
och var rejält påfyllda med förhoppning
inför advent och jul, samt kommande år.
Återigen TACK till alla er ideella som
finns i vårt pastorat! Ni är ovärderliga!

Kristina Hognesius Lockner

Thérese Lagerquist

Siv Rang och Gabriella Bergkvist

Alf G Lindström och Siv Rang

Planeringsgruppen /
gm Gabriella ”Bella” Bergkvist
Bilder: Lars-Erik Elebjörk
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Lena församling
Gudstjänstverkstad
Vi träffas i Trekanten på torsdagar, udda
veckor kl 19–21. Vi samtalar, med högt i
taket, kring det som har med gudstjänsten och kyrkoåret att göra, men också om
kyrkans tro och roll i våra liv.
Torsdagarna 26/2, 12/3 och 26/3, håller vi fastesamtal utifrån ”Ärkebiskopens
fastebok”. Vill du veta mer, ring Mari Papadopoulou.

Påsknattsmässa
Påsknattsmässa firas i Lena kyrka lördagen
den 4 april kl 23, Påskafton.Vi samlas vid
ingången till kyrkan för ljuständning och
går sedan in tillsammans och firar mässa.
Efteråt blir det nattmacka i sockenstugan.
Foto: Jonatan Lindström

Gudstjänster för små och stora
Söndagen den 8 februari firar vi gudstjänst för små och stora i Lena kyrka.
Barnkören medverkar och efteråt går vi
över till sockenstugan och fikar och tillverkar ljus.

Söndagen den 29 mars firar vi Palmsöndagen i Lena kyrka, med gudstjänst för
små och stora. Barnkören medverkar och
efteråt äter vi våfflor och gör påskpyssel i
sockenstugan.

Café Trinitas för ungdomar
Vi finns i mysiga lokaler på andra våningen i Trekanten och har öppet varje
torsdag kl 19–21. Här kan man hänga och
snacka om allt mellan himmel och jord.
Det finns även pingisbord, vanliga spel
och lite gottefika. Kom och häng med oss,
hälsar Samuel, Pontus och Mari!

Dopträdet på plats
i Lena kyrka

Bibelutdelning
Den 18 januari var det dags för årets femoch sexåringar att ta emot Barnens bibel.
Utdelare var församlingsrådets ordförande Tomas Karlsson.

Första advent hade vi glädjen att inviga
vårt dopträd i Lena kyrka. Genom detta
vill vi särskilt uppmärksamma dem i
vår församling som låter sig döpas.Varje
person som döps, får som dopgåva ett
silverkors, som kommer att hängas upp i
dopträdet.Vid varje Tacksägelsedag, kommer alla som döpts under det gångna året
bjudas in till dopfest i kyrkan. Då överlämnas smycket till den döpte och sedan
får vi möjlighet att återigen fira dopet
med kaffe. Dopträdet har utformats och
tillverkats av smeden Lars-Otto Lindskog,
Hjortshög, Helsingborg.

Promenadgruppen
Vi ger oss ut i ur och skur, med ett tempo
som varierar. Det viktiga för oss är att vi
träffas och delar en stund tillsammans,
kanske knyter nya bekantskaper.
Vi promenerar, samtalar och äter lunch.
Vi träffas i Trekanten tisdagar udda veckor
kl 10.30–13.00. Har du frågor, ring Bella
Bergkvist.

Alla hjärtans dag
Valentinkonsert
Lena kyrka
kl 15.00
14 februari

Kyrkomusiker Janniz Jönsson
spelar bröllopsmusik från olika
sekler. Välkomna till en lördagseftermiddag med ”live music”.
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De flesta av de legender som förknippas med Sankt Valentin
uppstod under medeltiden i Frankrike och England. Jacobus de
Voragine skrev en populär bok (Legenda Aurea) c:a 1260 där
bland andra Sankt Valentins gärningar beskrivs. Kopplingen till
romantik och kärlek uppstod troligtvis genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av februari sökte och fann sin
partner.
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Barn och familj
Ärentuna/Storvreta

Bilder av djur i våra kyrkor!

Församlingsgården i Storvreta

Öppen förskola

Måndag kl 9.30–12.
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0–2 år
Fredag kl 9.30–12, möjlighet till grillning

Miniorer åk 1–3

Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 13.30

Öppet hus för alla åldrar

Onsdagar 14–16.30. Himmelsvägen 70

Juniorer åk 3–5

Tisdagar 15.30–17.00

Barnkörer
Sångsvamparna 6–8/9 år

Torsdagar kl 14–15. Mellanmål serveras från
kl 13.30

Sångstjärnorna 9–11 år

Tisdagar kl 14.45–15.30 med mellanmål från
kl 14.15.

Tensta/Skyttorp
Kyrkans hus Skyttorp

Öppet hus

Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12
Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj.

Kyrkans barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 9–11

Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 14–16

Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16

Barnkör

Intresse för barnkör anmäls till Kristin Warngren

Kyrkis på söndagar i Kyrkans hus

I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans Hus
kl 14. Vi har öppet från kl 9.30 och kl 12 serveras
lunch för 20 kr. Söndagsskola i samband med
Kyrkis i Skyttorp och kyrksöndagarna i Tensta.

Vattholma

Församlingsgården Trekanten.

Öppet hus för små och stora

Måndagar kl 9–12
Torsdagar kl 9–12
Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj

Miniminiorer 6 år/förskoleklass
Onsdagar kl 14–16

Miniorer åk 1–3

Tisdagar kl 15–16.30

Sång, musik och rytmik

Änglakör, från 6 år och uppåt
Tisdagar kl 14.15–15
Barn som går i Vattholmaskolan blir hämtade
och lämnade av vuxen.

Musiklek, 3–6 år

Torsdagar (udda veckor) kl. 15.15–16
Förälder kan vara med barnet eller sitta utanför musikrummet.
Kyrkbänken nr 1 2015

I Tensta kyrka finner vi flera lejon i korets takmålningar. Ett av lejonen står som
en mäktig symbol för aposteln Markus.
Där vill lejonet visa på ädelmod, kraft
och orubblighet. I en annan del av koret finns en fantasifylld bild med ett lejon
som räcker ut tungan, och är kanske att
betrakta som en symbol för ondskan.
Både lejonet och lammet är olika Kristussymboler. Lammet är en sinnebild för
Kristus; lammet som offrades inför påsken
är en symbol för korsfästelsen. Lammets
egenskaper av utsatthet och sårbarhet
visar på en dimension av Kristus, medan
lejonet förkroppsligar Kristi kraft. Ibland
har denna kraftsymbol använts i andra
sammanhang; ex. lejonet Aslan i berät-

telsen om Narnia av CS Lewis – som betraktas av många som en Kristussymbol.
En skildring av den messianska tiden
i Jesaja 11 berättar om hur den rättfärdige härskaren en dag ska skipa rättvisa
på jorden och beskriver honom som ett
skott som ska skjuta upp ur Davids stam,
och som ska vara full av ande – vishetens
och insiktens ande. Han ska återupprätta
världen och då när hans tid är inne ”skall
vargen bo med lammet, pantern ligga vid killingens sida. Kalv och lejon gå i bet och en liten
pojke vallar dem.” (Jes 11: 6–7)
Om detta under sjunger vi i julpsalmen 113 i vår psalmbok: Det är en ros
utsprungen av Davids rot och stam”

Sportlovskul
För dig i förskoleklass och uppåt
Vi fortsätter succén med gemensamma
lovdagsläger i pastoratet. Tisdagen den 17
februari ses vi i Församlingsgården i Storvreta och har VINTERkul!
Temat är vinter och om vädret tillåter
det blir det pulkaåkning och snögubbsbyggartävling. Men blir det för kallt eller
för blött roar vi oss med lek, teater och
pyssel inomhus.Vi kommer också ha tårtbakartävling.
Vi åker buss från Skyttorp och Vattholma men barnen måste kunna bli hämtade
i Storvreta då vi avslutar med middag till
vilken också föräldrar och syskon är inbjudna.
För mer information: Kontakta UllaKarin i Storvreta, Emmeli i Skyttorp eller
Gabriella (Bella) i Vattholma.

Tårtbakartävling!
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Kristina Strand Larsson /IKON

Meditation – ro och stillhet
Varför mediterar man? Det är en fråga
med många svar. Kanske man känner sig
stressad, sover dåligt, har värk, vill hitta sig
själv, vill känna sig mer levande, känner
en odefinierad längtan, vill möta Gud …
Oavsett vilken utgångspunkt man
har när man börjar meditera, så påverkar
meditationen oss på olika plan.
Den är avstressande, ökar kroppsmedvetenheten och öppnar oss för den inre
stillhet som vi så ofta söker. En ro och
stillhet som vi sedan bär med oss ut i vardagen.

Meditationen blir en övning i att leva
här och nu och gör oss bättre rustade att
leva som hela människor.
Så välkommen att delta i meditation i
Storvreta – regelbundet eller vid enstaka
tillfällen. Om man vill kan man inleda
meditationen med att delta i en avspänningsövning. (Man kan naturligtvis även
gå enbart på avspänningen.)
Varje meditationstillfälle inleds med en
introduktion för den som är nybörjare eller inte har mediterat på länge.

Församlingsgården i Storvreta
Söndagskvällar (utom sista söndagen
i månaden).
19.00 Introduktion
19.30 Avspänning
20.00 Tyst meditation
För mer information hör av dig till
Mia Gregstedt: tel 0725-75 96 76 eller
mia.gregstedt@svenskakyrkan.se
		VÄLKOMMEN

Meditationsretreat lördagen den 18 april
I vår anordnar våra församlingar en tyst endagsretreat. Att
delta i en retreat är ett sätt att träda ur vardagens alla krav
och aktiviteter för att bara vara – med sitt hjärta och tillsammans i tystnad med andra.
I tystnaden 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.
Plats: Tensta.
Kostnaden, inklusive mat: 350 kr.
Ledare: Eva Douhan Lundkvist och Mia Gregstedt.

Innehåll:
• Tyst meditation
• Guidad meditation
• Avspänningsövning
• Meditativt måleri
• Andakt
Man deltar i ”aktiviteterna” i den utsträckning man vill och
känner behov av.
Det går bra att ställa frågor eller anmäla sig till Mia: tel.
0725-759676 eller mia.gregstedt@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag 14 april.
Välkommen till Tensta 18 april!
/Tensta, Lena och Ärentuna församlingar
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Georg Friedrich Händel
MESSIAS
Tensta kyrka
22 mars kl 16
Kyrkokören i Tensta & Lena
Solister och orkester
Janniz Jönsson, dirigent
Det tog Händel, enligt historien, bara 22 dagar att färdigställa Messias, ett av musikhistoriens mest älskade och
framförda verk för kör och
orkester. Det låter som en kort
tid, men det var inget ovanligt
på 1700-talet. Orkestersatsen
är tämligen reducerad jämfört
med 1900-talsmusik, och vi
får inte glömma bort att Bach
komponerade under några år
minst en kantat i veckan, så det
fanns en vana att producera
musik snabbt.
Det som däremot förvånar än idag, är väl hur många

unika idéer, melodier och
musikalisk inspiration Messias innehåller.
Charles Jennens hade tidigare skrivit libretto och text
till andra Händeloratorier,
men för Messias sammanställde han bara flera olika
bibeltexter till ett större sammanhang. Han valde dessutom att sätta titeln till Messias,
och inte till nya testamentets
Kristus, vilket måste ha varit
en symbolik av större dignitet då än idag. Detta också för
att markera att det finns nästan ingen kontinuerlig text

ur evangelierna, man får inte
någon ”berättelse” som är så
vanligt i t.ex. passionerna av
Bach.
Första framförandet ägde
rum i Dublin 13 april 1742
som en välgörenhetskonsert
till förmån för ett fängelse för
krigsfångar och ett sjukhus.
Det blev en omedelbar succé.
Det skulle dock dröja till
Händels sista levnadsår innan
man började framföra verket
regelbundet. Och det var inte
bara i kyrkor, utan även på
operascenerna i dåtidens England.

Kyrkokören i Tensta &
Lena har sedan hösten jobbat
med detta verk som är körens
största satsning i dess historia
tror vi. Framförandet äger rum
under Tensta kyrkas valv på
Jungfru Marie bebådelsedag
2015. Messias är ett verk för
kör, fyra solister och orkester
och p.g.a. dess längd kommer
vi att ha en kort paus med förfriskningar. Verket framförs på
engelska, men med texthäfte
innehållande översättningen.

Nu på cd
En väg att vandra
en sång att sjunga
Pris: 100:– Finns att köpa
på församlingsexpeditionen i Storvreta
En modern kantat med Tensta kyrkas underbara väggar i centrum – vilken utmaning. Både sett ur en kulturell och kyrklig
synvinkel är kantaten “En väg att vandra, en sång att sjunga”
en stor händelse för alla om är intresserade av konst, dikt och
musik. Nu finns kantaten, som uruppfördes i maj 2014, på cd.

Janniz Jönsson har tonsatt texterna och han låter lyssnaren
möta de fyra helgonen i ett omfattande verk, med ett rikt
tonspråk i arior, körsatser, koraler och recitationer.

Texterna till kantaten har skrivits av Rolf Larsson och han har
valt ut fyra av de många helgon som är avbildade i kyrkan. Det
är Franciskus från Assisi, Klara, den heliga Birgitta och den helige David. Texterna handlar inte så mycket om helgonens livsberätteleser utan snarare om deras personligheter och vad det
de kan säga människan av idag.

Kristina Hognesius Lockner, sopran
Karl-Peter Eriksson, baryton
Kyrkokören i Tensta & Lena
Inger Edqvist och Rolf Larsson, recitatörer
Instrumentalensemble.
Janniz Jönsson, dirigent
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Medverkande:
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Ur

1. Vad heter dikten av Viktor Rydberg (bilden) som
börjar "Gläns över sjö och strand…"?
2. Vem har gjort den mest kända tonsättningen?

församlingsboken

TEORETISK

Döpta

FATTIGKVARTER

Lena församling
Ärentuna församling
25/10 Ines Juni Mirabelle Wallger
25/10 Thure Kjell Peter Andersson
8/11 Stella Siri Eriksson
15/11 Majken Ester Elisabet Hanning
15/11 Marcus William Harry McNeill
6/12 Klara Marie Darberg

Vigda
Lena församling
27/10 Ola Andersson
och Caroline Önnegren

Ärentuna församling
18/10 Mats Karlenius
och Jenny Mäki

Avlidna
Tensta församling
17/11 Berta Hildegard Andersen
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Julkorsordet –
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Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever 800
miljoner människor utan tillräckligt med mat, trots
att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla.
Kvinnor och flickor drabbas hårdast. Dela med dig och
utrota hungern. SMS:a HUNGER till 72905 och ge
50 kr till utbildning, lån och sparande samt hållbara
jordbruksmetoder.
SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223 | Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Kyrkbänken nr 1 2015

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
Adm.ass. Helena Hallsten			
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

Kh Christina Engqvist			
Km Mari Papadopoulou			
Km Johan Lautmann			
Km Kristina Hognesius Lockner		
Km Elsa Westberg				
Past. adj Nicklas Fredlund			
		

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

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: 0706-87 00 63
tel: 070-3791929

tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07

Tensta

Kyrkans Hus.
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp		
Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Emmeli Andersson		
Förs. ass. Pontus Adefjord			

Lena

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 070-230 37 73
tel: 076-823 77 55

Trekanten				tel: 35 07 09
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		
tel: 0703-10 50 67

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
tel: 36 62 10, 070-534 14 41
Kristin Warngren				tel: 0727-408010
Ärentuna:
Margareta Ranudd			
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84

Kyrkvaktmästare

Tensta: Cecilia Johansson			
Lena: Johan Mattsson			
Ärentuna: Malin Henningsson		

tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67

Församlingsrådens ordföranden

Ordf: Klas Lundström			

Kyrkbänken nr 1 2015

PRÄST
akut samtals- och krisstöd

telefon: 112
chatt
digitalt brev

Tensta: Ulla Moberg			
Lena: Tomas Karlsson
Ärentuna: Gunnar Edqvist

Kyrkorådet

Jourhavande

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

tel: 35 00 16
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Foto: Alex&Martin, IKON

Detta händer i våra kyrkor

Ärentuna
församling
Söndag 8 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Familjegudstjänst. Inbjudan till dopbarn. Teatergrupp
Onsdag 11 februari
18.30 Taizébön
Söndag 15 februari
Fastlagssöndagen
11.00 Högmässa
Onsdagen 18 februari
Askonsdagen
18.30 Askonsdagsmässa
Söndag 22 februari
1:a sönd i fastan
11.00 Högmässa. Musikcafé
Onsdag 25 februari
18.30 Taizébön
Söndag 1 mars
2:a sönd i fastan
11.00 Högmässa
Onsdag 4 mars
18.30 Veckomässa
Fredag 6 mars
Världsböndagen
12.00 Ekumenisk gudstjänst.
Lyckebokyrkan. Soppa
Söndag 8 mars
3:e sönd i fastan
11.00 Högmässa
Onsdag 11 mars
18.30 Taizébön
Söndag 15 mars
Midfastosöndagen
11.00 Familjemässa
Onsdag 18 mars
18.30 Veckomässa

Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Musikgudstjänst.
Gospelkör från Mellansel.
Kyrkokören
Onsdag 25 mars
18.30 Taizébön
Söndag 29 mars
Palmsöndagen
11.00 Högmässa. Musikcafé
Måndag 30 mars
18.30 Passionsandakt
Tisdag 31 mars
18.30 Passionsandakt
Onsdag 1 april
18.30 Passionsandakt
Torsdag 2 april
Skärtorsdagen
18.30 Ekumenisk skärtorsdagsmässa med måltid
Fredag 3 april
Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst
18.00 Han tårar fälla skall som
vi. Lyckebokyrkan
Söndag 5 april
Påskdagen
10.00 Ekumenisk påskmässa.
Kyrkokören. Lyckebokyrkan
Måndag 6 april
Annandag påsk
16.00 Ekumenisk mässa.
Internationella gruppen och
representanter från Lyckebokyrkan
Onsdag 4 april
18.30 Taizébön
Söndag 12 april
2:a sönd i påsktiden
11.00 Högmässa
Onsdag 15 april
18.30 Veckomässa

Tensta
församling

Lena
församling

Söndag 8 februari
Kyndelsmässodagen
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
med församlingsmöte.

Söndag 8 februari
Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst för små och
stora. Barnkören

Söndag 15 februari
Fastlagssöndagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören

Lördag 14 februari
15.00 Valentinkonsert

Onsdagen 18 februari
Askonsdagen
18.00 Askonsdagsmässa
Söndag 22 februari
1:a sönd i fastan
14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus
Söndag 1 mars
2:a sönd i fastan
9.30 Gudstjänst
Söndag 8 mars
3:e sönd i fastan
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Söndag 15 mars
Midfastosöndagen
9.30 Högmässa
Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Konsert Händels Messias.
Kyrkokören, solister och
instrumentalister.
Söndag 29 mars
Palmsöndagen
9.30 Familjegudstjänst.Våfflor
Torsdag 2 april
Skärtorsdagen
18.00 Mässa. Stängning av
altarskåpet
Fredag 3 april
Långfredagen
15.00 Musikgudstjänst med
passionstema. Solokvartett
Söndag 5 april
Påskdagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören

Söndag 15 februari
Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören
Söndag 22 februari
1:a sönd i fastan
18.00 Stilla mässa. Stängning
av altarskåpets första dörrpar
Söndag 1 mars
2:a sönd i fastan
11.00 Högmässa
Söndag 8 mars
3:e sönd i fastan
11.00 Gudstjänst
Söndag 15 mars
Midfastosöndagen
11.00 Högmässa
Söndag 22 mars
Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Gudstjänst
Söndag 29 mars
Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst för små och
stora. Barnkören
Torsdag 2 april
Skärtorsdagen
20.00 Mässa. Stängning
av altarskåpets andra dörrpar
Fredag 3 april
Långfredagen
18.00 Gravläggningsgudstjänst
med körsång
Lördag 4 april
Påskafton
23.00 Påsknattsmässa.
Nattamat

Måndag 6 april
Annandag påsk
14.00 Högmässa. Kyrkans hus

Måndag 6 april
Annandag påsk
11.00 Gudstjänst med påskens
sånger

Söndag 12 april
2:a sönd i påsktiden
9.30 Högmässa

Söndag 12 april
2:a sönd i påsktiden
11.00 Gudstjänst

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

