Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 2 2015 3:e sönd i påsktiden – 1:a sönd eft Trefaldighet
april– maj

Resa till Taizé i sommar. Sid 4
Ärentuna kyrka skiner igen. Sid 6
Vattholma bygger upp Kenya. Sid 8
En sommar med ikoner i Tensta kyrka. Sid 10

Foto: Maria Svensk, IKON

Den blomstertid nu kommer ...
Det är vår. Fåglarna kvittrar för fullt. I
luften känns solens värmande strålar och
ljumma vindar. På träd och buskar och
på marken spirar grönskan och än den
ena än den andra blomsorten dyker upp
som förkunnar vårens ankomst, t. ex. tussilago, sippor av olika slag, pingstliljor och
liljekonvaljer. Våren är fantastisk i det att
den förkunnar att nytt liv är möjligt trots
att allt såg dött och livlöst ut tidigare i år.
Naturen vittnar om det som kyrkan över
hela världen berättar om, att Uppståndelsen är möjlig.Våren och påskfirandet följs
åt på det viset.
Men själva påsken har varit för ett tag
sedan. Nu finns det andra eventuella ledigheter att se fram emot. Snart är det
både Kristi himmelsfärdshelg och sommar. Det är nu som planerna ska göras
upp mer konkret kring hur semestern ska
se ut, hur man får lovet att bli så bra som
möjligt, olika byggprojekt kanske. Samtidigt som jorden värms upp ska fönster
tvättas och potatisen sättas. Men för de
flesta är det trevliga bekymmer som andas frisk luft till skillnad från vinterns instängdhet.
I skolans och kyrkans värld handlar
dock mycket om avslut än så länge. Samtidigt som nästa läsår planeras försöker vi
som jobbar i församlingarna att ordna så
bra avslutningar som möjligt för alla deltagare, stora som små, i olika grupper. Ett
väldigt tydligt avslut är konfirmationerna
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som kommer ske i respektive församling. Ett konfaår går mot sitt slut och det
kommer aldrig mer igen. Visst kan man
som ungdom fortsätta som ledare men
konfirmand blir man aldrig igen. Det är
något sorgligt över det hela, men samtidigt skönt. Förhoppningsvis har det varit
en bra tid med mycket av både lek och
allvar, fördjupning, insikter, gemenskap
och glädje. Som präst kan man bara be
och hoppas att några frön är sådda som så
småningom växer till den djupa insikten
att varje individ är viktig och värdefull
i Guds ögon. Alla har vi något att bidra
med i den värld vi lever i.
För visst är det så?! Många är gångerna
då det finns anledning att tänka att det är
för få som verkar hålla med om det. Den
här våren har bl. a. handlat om de romska
EU-migranternas situation i vårt närsamhälle, antisemitism varvat med islamofobi
på både hemma- och bortaplan, kristna
minoriteter som kämpar och lider, ett antal grupper som verkar tycka att de har
större rätt att leva och bestämma än andra.
Så mycket hat och lidande i onödan samtidigt som det i många finns en ständig
oro över klimatförändringarna som redan
påverkar människor och djur på andra
platser i världen.

tillsammans jobbar för en bättre värld att
leva i, för alla. Svenska kyrkan finns både
över hela Sverige men även utomlands i
form av SKUT, de gamla sjömanskyrkorna, och genom Svenska kyrkans internationella arbete, som bl. a. sysslar med krishjälp, hjälp till självhjälp och utbildning.
Svenska kyrkan vill vara en hoppets röst i
både vardag, fest och nöd.
Snart kommer psalmen Den blomstertid nu kommer att sjungas i kyrkor och
på skolgårdar och förkunna att sommaren
är i antågande. Det är min bön att denna
blomstertid ska bli en fin tid för alla, där
ingen behöver känna sig utanför, och att
solen (läs: Gud), åt allt som varit dött, ger
ny kraft och nytt liv. Slutligen, må Guds
frid, som övergår allt förstånd, bevara era
hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Amen.
Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma och allt bli återfött.
Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund.
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.
(Sv ps 199, vers 1 och 5)

Svenska kyrkan är med och arbetar för
alla människors lika värde och att det är
ok att vara olika, att det t. o. m. är så att
mångfalden är en nödvändighet när vi

Kristina Hognesius Lockner
komminister
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Har du hållit på med sång länge?

Christian är volontär i kyrkokören i Storvreta/Ärentuna, han förgyller kören med
sin ljuva tenorstämma. Ibland har man
också tur att få höra honom sjunga solo.

Hur länge har du sjungit i kören?
– I ett år och 2 månader.

Hur kommer det sig att du började
i denna kör?

Namn: Christian Ursin
Ålder: 28 år
Yrke: Vård och omsorg

– Jag sjöng på ett bröllop och på det bröllopet var även vår körledare Margareta
Ranudd gäst. Hon och jag började talas
vid och hon bad mig att följa med och
prova på att sjunga med kören. På den vägen är det. Det är roligt och utmanande
att vara med i kören.

– Jag har sedan jag var liten tyckt om att
hålla på med musik men det var först i
14-årsåldern som jag förstod att jag hade
en sångröst. Jag tog gitarrlektioner men
min gitarrlärare upptäckte att jag sjöng
så bra, så det slutade med att han spelade
och jag sjöng. Efter högstadiet gick jag
på musikgymnasium i Göteborg. Sedan
har sången legat på is i några år, men så
gick jag med i kören för att få göra det jag
tycker om igen.

Varför tycker du att det är så
roligt att få sjunga?
- Jag ser det som att jag har möjlighet att
ge församlingen en gåva genom min sång,
samtidigt som jag får göra det jag mår alldra bäst av och tycker om. Det är en dröm
för mig att kunna hålla på med musik mer
än vad jag gör i dag.
Caroline Fornström

Värd/värdinna sökes!

Därför söker vi en värd/värdinna som
kan finnas på plats under vardagseftermiddagar mellan kl 13-16.Varje eftermiddag kan indelas i ett eller två pass och man
får själv bestämma hur ofta och hur länge
man vill finnas på plats.
Kontakta Therese Lagerquist,
070- 527 72 07 eller
therese.lagerquist@svenskakyrkan.se

"Nyfiken på kristen tro?"

Vi startar med fika
och lite senare är det dags
för kvällens aktivitet.
Allra sist ses vi i kapellet.

Foto: Alex & Martin /IKON

I Storvreta församlingsgård möts människor i alla åldrar vardag som helgdag.
Vi önskar att hallen i vårt hus ska få vara
en plats där man får ett vänligt möte, sitta
ner, prata, dricka kaffe, läsa tidningen och
”bara vara”. För att en plats ska kännas
välkomnande och uppmärksamma de behov som finns, behöver vi en person som
möter alla som kommer!

Vi startar en kurs i höst!
Ansvarig: Nicklas Fredlund
Mer info i nästa nummer av
Kyrkbänken

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: Visning av rengöringen av Ärentuna kyrka. Foto: Mats Wilhelm
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Resa till Taizé i sommar
Denna sommar kommer Vattholma pastorat att åka till kommuniteten i Taizé.
Taizé är en by i södra Frankrike där varje
år tusentals av framförallt unga människor
samlas för att dela tro och liv med varandra. För de flesta blir veckan där ett minne
för livet med många viktiga erfarenheter.
Möjligheten att träffa så många människor från hela världen och att be tillsam-

mans är på många sätt unik.
Vattholma pastorat har anordnat resor till
Taizé vartannat år och nu är det alltså dags.
Den 1–10 Augusti kommer en grupp
med främst ungdomar att åka till Taizé.
Några har varit där flera gånger och för
andra är det första gången. Den 28 april
är sista anmälningsdagen. Är du nyfiken
på att följa med finns det alltså lite tid kvar

Foto: Sabine Leutenegger.

att anmäla sig. För mer information hör
av er till: elsa.westberg@svenskakyrkan.se
tel: 0706 87 00 63
Kostnad för bussresan: 2400
Kostnad för uppehället i Taizé:
600 för dig upptill 30 och 1 600 för äldre
Totalt: 3 000 respektive 4 000

menskap, en jäst för försoning i den familj
som mänskligheten utgör:
”Jag tror att jag, ända sedan jag var ung,
har känt på mig att kommunitetslivet skulle
kunna vara ett tecken på att Gud är kärlek, och bara kärlek. Lite i taget växte en
övertygelse i mig: att det var livsviktigt att
skapa en kommunitet med män som hade
bestämt sig för att ge hela sina liv, och som
skulle försöka förstå varandra och vara försonade, en kommunitet där hjärtats godhet
och enkelhet skulle stå i centrum för allt.”
Broder Roger

Så började det …
I augusti 1940, i början av andra världskriget, kom den 25-årige schweizaren
Roger Schutz till byn Taizé. Han stannade
i byn och gömde undan utsatta personer,
bl.a judar, från den tyska ockupationsarmén och hjälpte dem att ta sig över gränsen till säkerheten i Schweiz.
1942 tvingades han själv att fly men
kom 1944 tillbaka tillsammans med tre
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män, med vilka han delade kallelsen att
leva i en kommunitet. De tog då bl.a hand
om barn som kriget hade gjort föräldralösa och tyska krigsfångar.
Själva kommuniteten startades först
under påsken 1949, då sju bröder samtidigt avlade sina löften och la grunden för
en kommunitet som broder Roger hoppades skulle bli som en liknelse om ge-

Idag består Taizékommuniteten av ungefär 100 bröder, katoliker och med bakgrund i olika protestantiska kyrkor, och
från nästan 30 olika länder.
Broder Roger dog den 16 augusti
2005, 90 år gammal; han dödades av en
psykisk störd person under en kvällsbön.
Under år 2015 firar kommuniteten att
det är 75 år sedan den grundades, och då
inbjuds också alla att vara med och minnas dess grundare 100 år efter hans födelse
och tio år efter hans död.
Kyrkbänken nr 1 2015

Ärentuna församling
Sommarcafé vid
församlingsgården
Församlingens sommarcafé håller öppet
vid församlingsgården i Storvreta under
juni månad. Kaffe och saft med gott
kaffebröd, våfflor och toast för en billig
penning och kulglass i många smaker.
Varje dag kl 10 sång och teater med
vår egen teatergrupp. Bollhav och fiskdamm och besök av 4H–gårdens djur.
Öppettider: 9.30-15 den 8–12, 15-18
22-23 juni och dessutom på nationaldagen. Midsommarafton 10-14 och
söndagen den 21 juni 12-15.

Amanda Björk
hjälper till med att
dela ut psalmböcker.
Foto: Ulrika Björk.

Vi söker Volontärer!

Barn i gudstjänsten
”Låt barnen komma till mig,” sa Jesus och
det tål att upprepas. Barn är alltid välkomna till kyrkan!
Därför startar söndagsskolan igen efter
påsk. Den pågår under textläsning och predikan (Ordets gudstjänst) vid högmässorna
i Storvreta. I söndagsskolan kommer vi
bland annat att jobba med Barnens agenda
som utgår från vilken söndag det är och
vad den handlar om och fundera på dagens
förbönsämnen. Söndagsskolan kommer
hålla till i det så kallade syföreningsrummet
som finns i anslutning till kapellet.

Efter påsk börjar vi också med barngudstjänstvärdar i gudstjänsterna i Storvreta. Deras uppgift är dels att möta andra
barn som kommer till gudstjänsten, dels
medverka på olika sätt i själva gudstjänsten. Rent konkret betyder det att någon
yngre hjälper till med att dela ut psalmböcker och Barnens agenda, ta upp kollekt, läsa en inledning till dagens texter
och finnas med vid nattvardsutdelandet.
Välkommen att fira gudstjänst, stor
som liten, varje söndag!

Vi behöver dig som hjälp vid midsommarfirandet vid församlingsgården i
Storvreta. Det kan vara allt från att klä
majstång, sätta upp partytält, klä skrindan med björkris, göra rulltårtebakelser,
eller stå i fiskdammen. Hör av dig till Siv
Rang. Vill du i något annat sammanhang jobba ideellt så hör av dig.

Onsdagsmässa
Från och med juni firas enkel gudstjänst med nattvard varje onsdag i församlingsgården kl 18.30. Välkommen
att dela gemenskapen i kapellet och
efteråt vid kaffet.

Kyrkstämma
Ärentuna församling inbjuder alla medlemmar i alla åldrar till Kyrkstämma i
samband med familjegudstjänsten 19
april i kapellet. Syftet är dels att nominera en ny medlem till församlingsrådet,
dels att fundera över hur gudstjänsten
är eller skulle kunna vara ”hela familjens
gudstjänst”. Kom och tyck till!

Kyrkträff i församlingsgården

Helg i bönens tecken
10 maj är Bönsöndagen. Lördagen 9 maj
ägnas en dag i och om bön i Storvreta
församlingsgård. Dagen inleds kl 9.30
med kaffe. Därefter blir det workshops
om att be hemma, helig dans, att sätta
sig till stillhet och bibelläsningsmetoden
lectio divina. Man kan gå en kortare pilgrimsvandring och att be i stillhet eller
kreativt.
En utställning om Frälsarkransen 20
år kommer att finnas på plats liksom
ett bokbord med andaktsböcker och
Kyrkbänken nr 1 2015

Foto: Madelen Zander, IKON

bönehjälpmedel. Kl 15 avslutas dagen
med en förbönsgudstjänst.
Kostnad: 50 kr. Då ingår lunch och
kaffe. Kostnaden betalas kontant på plats
eller med swish. Anmälan: senast 5 maj
på hemsidan eller till någon av ledarna.
Ledare: Elsa Westberg, Mia Gregstedt, Siv
Rang och Kristina Hognesius Lockner.
I Bönsöndagens högmässa medverkar
Ärentuna kyrkokör med sång och Carin
Nordlund med liturgisk dans.

Välkomna till Kyrkträff 13–15.15 (c:a)
med lunch och kaffe, därefter program. Förhandsanmälan till Siv Rang
eller Els-Marie Eriksson senast tisdag
i samma vecka. Har man specialkost
anmäler man det. Kostnad 40 kr/gång.
Torsdag den 23 april träffas vi i Lyckebokyrkan kl13 då vi lyssnar på pastor
Ingela Wikander.
Den 7 maj kl 13 Lorentz Gottfriedsson
berättar och visar bilder från Brasilien.
Husbandet spelar.
Onsdag den 13 maj blir det vårutflykt.
Se annons sid 11.
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Ärentuna församling

Foto: Mats Wilhelm

Ärentuna kyrka skiner igen!

Kyrkan är en av de mer intressanta
och orörda medeltidskyrkor som finns i
Uppland. Måleriet är från tiden runt 1450
av Erentunamästaren (något namn finns
inte, och sannolikt har kyrkan målats av
flera personer under ledning av en mästare med denna benämning). Olikheter i
scener och i målningarnas uttryck visar
att det sannolikt varit flera målare i farten!
Målningarna kalkades över 1758 och
har tagits fram i två omgångar. 1928 togs
målningar fram i kyrkan – utom längst
ner där en orgelläktare inte gjorde det
möjligt. 1966 revs orgelläktaren och resten av målningarna togs fram. Idag kan vi
se dem i sin helhet, även om vissa målningar har blivit skadade av olika skäl. Det
finns många likheter i måleriet med Färentuna och Vaksala kyrkor, som målades
samma tid, och vissa menar att de är av
samma målarskola.
I Ärentuna finns bl.a. en hel bildsvit
med scener ur berättelsen om Adam
och Eva, en rad helgon och den kända
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”Dödssyndsmannen” som inte finns bevarad i någon annan uppländsk kyrka.
I valvkapporna finner vi lustiga gubbar, förskräckande bilder och bilder som
väcker skratt. S:t Leonard, ett
av kyrkans skyddshelgon, finns
avbildad, talandes med djuren,
på kyrkans södra vägg. Det andra skyddshelgonet är Jungfru
Maria.

nadsfritt åka kyrktaxi. Du bokar resan hos
Ärentuna taxi, tel. 018- 31 45 00 senast kl
15 dagen innan evenemanget.
Foto: Mats Wilhelm

Efter trettondedagen stängdes Ärentuna kyrka för en omfattande rengöring.
Samma konservatorer som rengjorde
Tensta kyrka, Misa Asp och hennes medarbetare, flyttade sina svampar och rengöringssaker lite söderut. Senast kyrkan
rengjordes var 1966.

I samband med att kyrkan
har blivit rengjord har även
inventarier rengjorts och renoverats. Anna Brandi har
ansvarat för konservering och
renovering av möbler, fasta
inventarier och altarskåpet i
Ärentuna.
Sista helgen i maj är det
dags för återöppnande av denna vackra kyrka som träder
fram i all sin prakt! Från invigningshelgen fram till midsommar finns en rad spännande
och intressanta aktiviteter i
Ärentuna kyrka!
Den 31 maj avgår buss från
Församlingsgården/ICA Solen
som man kostnadsfritt kan få
åka med. Till övriga evenemang finns möjlighet att kost-

Konservator Misa Asp.
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Invigningshelgen och sommarprogram
Heliga trefaldighets afton, 30 maj
kl 18
Helgsmålskonsert med Upplands norra
kammarorkester och Roland Thalén.

Heliga trefaldighets dag, 31 maj
kl 11

Nationaldagen
Torsdagen den 11 juni kl 19
Föredrag: Patricia Tudor Sandahl.

1 sön e tref, 7 juni kl 11

Patricia Tudor Sandahl är fil dr, leg psykolog, författare och retreatledare. Hon har
gett ut ett tjugotal böcker, bl.a ”Den tredje
åldern”. Patricia skriver om vägval, tro och
det inre livet – om meningen med allt! I
”Den fjärde åldern” berör hon de sju dödssynderna. Föredraget i Ärentuna kommer
att ta upp just tankar kring dödssynderna
med koppling till den synnerligt märkliga
målning i kyrkan av Dödssyndsmannen.

Högmässa och invigning av utställningen
Valvgubbar.

2 sön e tref, 14 juni kl 11

Torsdagen den 4 juni kl 19
Föredrag: Stina Fallberg-Sundmark.
Ut ur lustgården – om Adam och Eva-sviten som skildras i Ärentuna kyrkas kalkmålningar och hur man under medeltid
talade med prästerna och folket om frälsningshistorien.

Under medeltidens kyrkobyggnadstid
finner vi mycket kreativitet och humor!
Ett inslag av detta är bl.a valvgubbar som
vi återfinner i en rad kyrkor. Murade valv
kunde avslutas med ett humoristiskt ansikte som blickar ner på församlingsborna
som skyndar förbi eller kunde möta deras blick när de satt på gudstjänst. Än idag
finns de kvar på många ställen. Utställningen visar en rad tillverkade kopior av
valvgubbar som ställs ut i Ärentuna kyrka.
Möt personerna bakom dessa valvgubbar: Gunnar och Kristina Ahlbäck från
Morkarla som berättar om och visar sina
valvgubbar.

Utställning: Valvgubbar i
Ärentuna kyrka
7- 19 juni

Från renässansens stora kompositörer,
Monteverdi och Orlando di Lasso. Camerata Englund framträder med musik från
Ärentuna kyrkas barndom. Under ledning av Gunnar Englund.
Efterföljande program: Kom och brodera
med inspiration av kyrkmålningarna tillsammans med Siv Rang Pettersson och
Carin Nordlund.

Tisdagen den 16 juni kl 10–15
Familjedag
Upptäck din kyrka, teater, grillning, m.m.
Samling vid Församlingsgården kl 9.30
för gemensam bussfärd till Ärentuna k:a.

Midsommarafton kl 23
Kom och lyssna till toner och tankar
kring temat ”Vatten” – musik i midsommarnatten med Ditte Andersson, Kajsa
Ekstav och Anders Bromander.

Öppettider
I sommar är kyrkan öppen följande tider:
8/6-13/6, 15/6-18/6 och 3/8-7/8 kl 1316 och i samband med gudstjänster och
evenemang.
Kyrkbänken nr 1 2015

Vid tre tillfällen bjuder vi in till samtal
om tro, mission och vår kyrkas internationella engagemang. Med utgångspunkt i olika bibeltexter samtalar vi om
kyrkans uppdrag i världen. Vi kommer
att använda oss av ett material som
heter ”Världens kurs”.
Datum: 14 april, 28 april, 12 maj
Plats: Församlingsgården i Storvreta
Tid: 19.30 – 21.00
Man måste inte anmäla sig. Vid frågor
hör av dig till Elsa Westberg.

Högmässa och återöppnande av Ärentuna
kyrka med biskop Ragnar Persenius.
Ärkemässan sjungs tillsammans med
Ärentuna kyrkokör, Ditte Andersson,
Kajsa Ekstav, Mats Andersson under ledning av Margareta Ranudd. Kyrkkaffe i
Ärentuna bygdegård. Kyrkbuss avgår från
Församlingsgården kl 10.30, Ica Solen
10.35.

Med tron som drivkraft

Sveriges nationaldag, den 6 juni, firas
traditionsenligt i och vid församlingsgården i Storvreta.
Nationaldagsprogram kl 13:
Brukssextetten
Ärentuna kyrkokör
Nationaldagstal
Andakt, bön och allsång
Sommarcaféet är öppet kl 12-15.

Gottesdienst auf Deutsch
Firar du för lite gudstjänst på tyska?
Vi är flera som är tyskspråkiga av olika
anledningar och som gärna vill träffas för att äta tillsammans och fira
gudstjänst. Den 25 maj på Annandag
pingst finns det möjlighet att få göra
det i Storvreta kapell. Kl 18 äter vi
tillsammans och kl 19 firar vi gudstjänst
på tyska. Efter gudstjänsten serveras
kyrkkaffe. Självklart går det bra att bara
delta i gudstjänsten eller måltiden.
Vi kommer att ha en planeringsträff
inför gudstjänsten. Vill du vara med
i förberedelserna hör av dig till Elsa
Westberg, 0706 87 00 63, mail: elsa.
westberg@svenskakyrkan.se
Herzlich willkommen!

Café Lyckan
Vi tar paus under vårterminen 2015
men återkommer måndag 11 maj kl
17-19.
Ärentuna församling & Lyckebokyrkan

Barnens Storvretadag
23 maj kl 11-15
En rolig dag för alla barn och ungdomar i Storvreta. Bygdens alla föreningar visar upp sin verksamhet.
Möjlighet finns att hyra bord för försäljning av barnsaker och/eller fikabröd. Kontakta Matilda 073-3797757
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S.k. low-costing houses, som byggts upp med hjälp från Jamii Bora och egna arbetsinsatser.

Vattholma bygger upp Kenya!
Vattholma pastorat har sedan fyra år
tillbaka investerat pengar i olika Jamii
Bora-projekt i Kenya. Engagemanget
innebär lån till bostadsbyggande och uppbyggandet av en bank. Som representant
för pastoratet fick jag under en vecka i
januari möjlighet vara med på en studieresa för investerare för att på plats uppleva
vad som sker.

Mikrolån/bank

Det hela startade 1999 med att 50 tiggarkvinnor i Nairobis slumområden sparade
600 kr tillsammans. Det blev början till
organisationen Jamii Bora (swahili och
betyder bättre familjer). Drömmen var att
genom sparande och lån i kombination
med hårt arbete ta sig ur slum och fattigdom. 2007 bildades ett aktiebolag där
svenska investerare kom in i bilden. Här
samlades spar- och låneverksamheten.

deshögar. Allt på en nivå som vi inte kan
drömma om. Dock fanns det el i området
så att man hade i bästa fall en glödlampa
i varje skjul och t o m en svartvit tv. Men
man förvånades ändå över att människor
var förvånansvärt hela och rena.

Bostäder

För att ge möjlighet att skaffa sig ett annat boende har Jamii Bora köpt ett stort
markområde av massajerna och i egen
regi börjat bygga bostadshus i Kaputei sex mil söder om Nairobi. Det är s k
”low-costing houses”, enkla bostäder som
byggs upp med arbetsinsatser av medlemmar som får arbete och som får låna i banken till husen.
Jamii Bora Bank

2010 togs steget till att bli en bank. Jamii Bora bank är under tillsyn av Kenyas
Centralbank och just nu Kenyas snabbast
växande bank. Vi besökte huvudkontoret
i Nairobi och även mindre lokalkontor
och deras kunder, som drev butiker av varierande storlek. De fattigaste får inte lån
i vanliga banker, men får här möjlighet
att låna genom att först spara. En hjälp till
självhjälp i stället för bistånd.

Slumbesök

Vi besökte två slumområden i Nairobi –
Mathare och Kibera, vardera på cirka en
miljon innevånare och fick se från vilka
förhållanden människorna har tagit sig vidare till ett bättre liv. Detta var en oerhört
stark upplevelse av fattigdom och elände.
Öppna avloppsdiken, plåtskjul, avskrä-
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Huruma hälsoklinik hjälper människor med det nödvändigaste.
Kyrkbänken nr 1 2015

Kenya har efter det senaste presidentvalet drabbats av inflation, som gjort husen dyrare. Hittills har 900 hus byggts och
målet är ytterligare 1 500 hus. I området
finns även skola, affärer och en vattenreningsanläggning.
Vi som deltog från Sverige fick vara
med om att inviga en ny ekumenisk kyrka och planterade var och en ett träd utanför kyrkan.

Sjukvård
Motsvarigheten till Kenyas kristna råd
NCCK har i en fattig stadsdel av Nairobi
startat Huruma hälsoklinik bestående av
barnavårdscentral, hiv-mottagning, familjeplanering och laboratorium. Vi besökte denna klinik som i våra ögon var
av 70-talsstandard men som fungerade utmärkt och kunde hjälpa människor med
det nödvändigaste.
Planer finns på att starta sjukhus inom
en snar framtid.

Ulf Wallner mötte några mycket unga och tillitsfulla kenyaner under resan i landet.

Resan var verkligen intressant. De stora kontrasterna fanns där; rikedom – fattigdom, våld – trygghet. Men vi fick möta

Trädplantering vid den nya ekumeniska kyrkan.

människor som förtröstade på Gud och
vars liv förändrats och se att det går att
skapa skillnad trots allt.
Text Ullf Wallner
Foto: Ulf Wallner
och Tommy Widelius

Oändliga kåkstäder breder ut sig.
Kyrkbänken nr 1 2015
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Tensta församling

En sommar med ikoner i Tensta kyrka
28 juni–8 aug
Ikonutställning ”I begynnelsen var bilden”. Tensta kyrka
Ikoner från bl.a Egypten, Etiopien ställs
ut med bysantinska ikoner och något så
ovanligt som Lutherikoner – ikoner som
visar på Luthers vägval och reformationens möte med kyrkokonsten av Christina Lundström.
Vi har fått låna ikoner av bl.a Gunnar
Lind, Elon Ahlbäck, Christina Engqvist,
Anders Hägglund och Christina Lundström.

24 eft tref, 28 juni kl 11
Högmässa. Invigning av ikonutställning

Christina Lundström

mationen skildras i konsten. 2015 har temat Bilden inför Lutherjubileet 2017 och
Christina berättar och visar sina Lutherikoner – skildringar av avgörande händelser och vägval i Martin Luthers liv.

Vid öppnandet av utställningen kommer
Helena Bodin att hålla ett föredrag: ”Jag
vill det gyllene – ikonen och det liturgiska
allkonstverket”.

2-5 juli

Helena Bodin är docent och universitetslektor vid Newmaninstitutet i Stockholm och undervisar i teologiska kulturstudier. Som särskilt forskningsintresse har
hon relationerna mellan modern litteratur och den ortodoxt kristna traditionen
med dess bysantinska rötter. 2012 kom en
bok ut av henne som berör detta ämne:
”Ikon och Ekfras”, Artos förlag.

Under några dagar får deltagarna vägledning i hur man målar en ikon och får hjälp
att måla sin egen. Christina från grannsocknen Åkerby är utbildad ikonmålare i
Aten och har vid flera tillfällen tidigare
haft ikoner på besök i Tensta kyrka.

2 juli kl 19
Föredrag.”Reformationen och bilden.
Konst inför Lutherjubileet 2017”.
Christina Lundström talar om hur synen
på konsten i kyrkan förändrades i samband med reformationen och hur refor-
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Ikonworkshop med Christina Lundström,
Församlingssalen

För anmälan och mer information,
kontakta Christina Lundström: 070-267
97 58. Kostnad: 500 kr per dag eller hela
kursen 1000 kr, inkl material och lunch.
Ikonplattan köps separat. I söndagens
högmässa välsignas ikonerna i gudstjänsten.

Apostladagen, 5 juli kl 9.30
Högmässa med ikonvälsignelse.

6 e tref, 12 juli kl 9.30
Högmässa med efterföljande föredrag:
Koptiska ikoner – himmelsk dragningskraft. Anders Hägglund, präst i Stockholms stift talar om ikoner från Egypten
och Etiopien.
Kyrkbänken nr 1 2015

Konfirmandläger på stiftsgården
Nästan alla pastoratets konfirmander och
unga ledare åkte till stiftsgården Undersvik för läger fyra dagar i början av mars.
Det var en intensiv helg med långa dagar
fyllda av både lek och allvar. Undervisningen hade fokus på påsken och relationer, bland annat ordnade ledarna en oförglömlig vandring där konfirmanderna

fick träffa människor som på olika sätt
mötte Jesus under påskveckan.

Fastecafé

Barn är alltid välkomna till
gudstjänst!

Lördagen mitt i fastan var det fastecafé i
Kyrkans hus, Skyttorp. Barngrupper och
andra frivilliga hade bakat bröd som såldes
till förmån för årets fasteinsamling. Vera
Helenius bjöd på pianomusik och Senait
Abebe Hall berättade om Etiopien, som
var tema för årets kampanj.
Många kom för att lyssna, dricka kaffe
och handla saker ur Fairtrade-skåpet som
hade premiär. Nu kan man köpa choklad, te och andra rättvisemärkta varor i
Kyrkans hus precis som i Vattholma och
Storvreta. Man kan förstås handla när vi
har Öppet hus eller när helst det är folk
i huset!

Det lektes både inomhus och utomhus, bl.a gjordes utflykter till skidbacke
och pimpelsjö. Gudstjänster och andakter
ordnades, många med hjälp av ungdomarna. De läste texter, ledde böner och
hjälpte till att spela musik – utom till den

Vissa tillfällen fokuserar vi extra på barnen, som på familjegudstjänster och kyrksöndagar.

Träffpunkt dagtid
29/4 Vi möter Nicklas Fredlund, vår
nye pastorsadjunkt.Vårlunch.
Pris 70 kr, anmälan senast 22/4,
tel. 352061

Kvar för terminen:
Familjegudstjänst 26/4 Kyrkans hus 14.00
Familjegudstjänst 31/5 Kyrkans hus 14.00
med terminsavslutning
Kyrksöndag 3/5 i Tensta kyrka

Juli och augusti i Tensta församlingssal.
Ansvarig: Nicklas Fredlund
Mer info i nästa nummer av Kyrkbänken.

Med reservation för ändringar!

Kyrkbänken nr 1 2015

/Pontus Adefjord

13/5 Vårresa (se nedan).

Det finns kaffe, saft, smörgåsar och glass
till försäljning. Vi kommer ha öppet v 24
och v 26.
Mån: 9.30-13.00
Tis: 9.30-16.00
Ons: 9.30-13.00
Tor: 9.30-16.00
Fre: 9.30-13.00

Vill du uppleva ett gammeldags kakkalas?
Då ska du styra dina steg till sockenstugan
i Tensta söndagen den 7/6 då Syföreningen i Tensta bjuder in till "kakfrossa". Kalaset sker efter gudstjänsten som börjar 9.30.
Alla intäkter går till Alsike kloster och deras hjälparbete.

Som vanligt var det blandade känslor när
bussen kom för att köra oss tillbaka. Många
ville inte att lägret skulle ta slut, men alla var
ganska trötta och flera längtade hem.

På kyrksöndagarna är alla barn välkomna till söndagsskolan med Emmeli
under gudstjänsten. Efter gudstjänsten
hålls det ett föredrag i sockenstugan och
då finns det tid till lek, pyssel och bus

Sommarcafé i Kyrkans hus.

Kakfrossa" i sockenstugan

helt elektroniska aftonbönen med blipblopmusik från dator och psalmtexter
projicerade på väggen.

Sommarkul 15-18 juni
Sommarkul för dig som har sommarlov
från fkl-åk 5. 15-18 juni kl 9-16. Kostnad
50 kr per barn och dag. Max 20 barn.
Mer detaljerad info fås i våra respektive
barngrupper. Frågor och anmälan till Emmeli Andersson och Gabriella Bergkvist.

27/5 Zimbabwetema. Christina
Engqvist berättar besök i Zimbabwe.

Kyrkans sommarkvällar

Vårresa 13 maj

Dannemorabygden och Gimo
9.45 Avresa Storvreta församlingsgård
10.10 Tensta kyrka (upphämtning
utefter vägen).
10.30 Klubbis, Skyttorp
11.00 Besök med guidning i                                     
Dannemora kyrka
12.30 Lunch på Lenas gryta i                                 
Österbybruk
14.00 Besök med guidning på Knutsmassomuseet i Gimo, eftermiddagskaffe.
16.00 c:a  Hemresa
Kostnad 200 kr
Anmälan senast 5/5  
Kyrkträffen 366210, 070-5851358
Träffpunkt dagtid 352061
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Lena församling
En måndag i fastan vandrade en klass
från Vattholmaskolan och en från Skyttorpskolan upp till Lena kyrka för att där
uppleva det som skedde den där veckan i
Jerusalem för 2000 år sedan.
De fick vara med i berättelsen om den
första nattvarden, till bönenatten i Getsemane med Judas förrädelse och rannsakningen inför Pilatus. Barnen fick vara
med både i hyllningsropen när Jesus red
in i Jerusalem och ropen om kravet på
korsfästelse och att frige Barrabas i stället för Jesus. De fick vara sovande trötta
lärjungar, folkhop och soldater.

Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Emmeli Andersson,
agerade Jesus genom hela vandringen.

Till slut fick de vara med om att se graven tom och mötas av ängelns budskap att
Jesus inte var där: Han är uppstånden, han
är levande igen!

Pontus Adefjord, t h, var berättaren som ledde barnen genom passionsberättelsen. Jan-Eric Engqvist
och Johan Lautmann agerade i olika roller.

Påskvandring i Lena kyrka

Den första nattvarden.

Trötta lärjungar somnar i Getesemane.
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Jesus inför Pilatus.

Pilatus lyssnar till ropet att Jesus ska
korsfästas. Rolf Larsson i rollen.

Barabbas, omgiven av soldater
släpps fri i stället för Jesus.

Folkmassan.

Kyrkbänken nr 1 2015

Barn och familj
Ärentuna/Storvreta
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

Anslagstavla för motionärer

Kyrkans hus Skyttorp

Nu är den på plats, den nya anslagstavlan vid Lena kyrka. Församlingsrådet uppmärksammades på att det dagligen går en ström av motionärer längs promenadstråket öster
om kyrkan. Här är alltså rätta platsen för aktuell information om vad som är på gång i
församlingen. Släng en blick på anslagstavlan så missar du inget!

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

I församlingen framöver

Sommarkul 15-18 juni

19 april, gudstjänst för små och stora på
Trekanten kl 11. Kyrkis från kl 10 där vi
målar krukor inför bönsöndagens plantering, lunch efter gudstjänsten.

Sommarkul för dig som har sommarlov
från fkl-åk 5. 15-18 juni kl 9-16. Kostnad
50 kr per barn och dag. Max 20 barn.

3 maj kommer Linnéa Carlbark och berättar om sin tid som volontär i Zimbabwe till kyrkkaffet efter högmässan kl 11.
10 maj - Bönsöndagen, gudstjänst för
små och stora på Trekanten kl 11. Kyrkis
från kl 10 då vi planterar bönor, lunch efter gudstjänsten.

Mer detaljerad info fås i våra respektive
barngrupper. Frågor och anmälan till Emmeli Andersson och Gabriella Bergkvist.

Sommarcafé på Trekanten
1-12 juni
Caféet är öppet kl 9-16, tisdag 2 och 9
juni till kl 18.

Öppet hus

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 åk F–3

Onsdagar 14-14.45

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

Café S
ITA
N
I
R
T

Ungdomscafé
Trekanten, Vattholma
Torsdagar 19-21

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
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Ur

Ny möjlighet!

församlingsboken

Döpta
Tensta församling
17/1 Malte Lars Anders Vahlund
7/2 Lucas Leif Christer Löfkvist
7/3 Hampus Aron Wilhelm Sjödin

Lena församling
28/2 Emily Ingrid Viola Hansander

Ärentuna församling
13/12 Fredrik Erik Johannes Edström
24/1 Dante Aron Ingemund Billing
24/1 Elias Karl Larsson
28/2 Albin Lars Anton Staff
28/2 Hans William Nordlund

Vigda
Tensta församling
14/2 Lennart Eriksson och
Eva Olsson
21/2 Johan Lavén och
Linda Carina Blomqvist
Ärentuna församling
7/1 Lukas Frensborg och
Nina Axelsson
7/2 Ann-Charlotte Jansson
och Therése Blombäck

Avlidna
Tensta församling
5/1 Viola Ann-Mari Lindkvist
12/1 Bror Osvald Larsson
28/1 Karin Birgitta Wallin
27/2 Jan Anders Christer Carlsson
3/3 Gunhild Viola Pettersson

Ärentuna församling
13/12 Fredrik Erik Johannes Edström
16/12 Soh-Ling Theresa Holmberg
18/12 Tage Gustaf Welander
3/3 Märta Maria Andersson

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. 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.
Texterna 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 livsberättelser utan snarare om deras personligheter
och det de kan säga människan av idag.
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.
Medverkande:
Kristina Hognesius Lockner, sopran, och
Karl-Peter Eriksson, baryton. Kyrkokören
i Tensta & Lena, Inger Edqvist och Rolf
Larsson, recitatörer. Instrumentalensemble, Janniz Jönsson, dirigent.

Har du en smartmobil
kan du nu enkelt swisha pengar
till våra församlingar
Tensta församlings swishnummer

123 657 13 01
Lena församlings swishnummer

123 269 50 47
Ärentuna församlings swishnummer

123 073 15 70
Det är viktigt att du i swishappen
anger vad betalningen/gåvan avser
Exempelvis

Servering
Aktiviteter
Terminsavgifter
Gåvor
Kollekt
Mer info finns på
www.svenskakyrkan.se/vattholma/swish

Till Gravrättsinnehavare vid Ärentuna kyrkogård:
Vaktmästarna på pastoratets kyrkogårdar kommer att genomföra en säkerhetskontroll av samtliga gravar under vår–hösten 2015, för att kontrollera lutning,
dubbar och att gravstenarna klarar lagstadgade 35 kg tryck.
I samband med detta kommer brev skickas ut till berörda om inte säkerheten
är uppfylld. Gravstenar kommer att läggas ner om de bedöms utgöra en fara. Vi
hoppas på förståelse för detta arbete som genomförs för allas vår säkerhet.
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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
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			
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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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22 mars 2015

”And the glory
of the Lord....”
Inför en fullsatt Tensta
kyrka framförde
Tensta & Lena kyrkokör, under ledning av
kyrkomusiker Janniz
Jönsson och tillsammans med instrumentalister och solister,
Händels fantasiska
oratorium Messias.

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Söndag 19 april
3:e sönd i påsktiden
11.00 Familjegudstjänst
Onsdag 22 april
18.30 Taizébön
Söndag 26 april
4:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa. Kyrkokören.
Musikcafé med vårmusik
Onsdagen 29 april
18.30 Veckomässa
Söndag 3 maj
5:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa
Onsdag 6 maj
18.30 Taizébön
Lördag 9 maj
15.00 Förböns- och lovsångsgudstjänst
Söndag 10 maj
Bönsöndagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören
Onsdag 13 maj
18.30 Veckomässa
Torsdag 14 maj
Kristi Himmelsfärds dag
11.00 Friluftsgudstjänst med
Bälinge församling vid Kung
Skutes hög. Brukssextetten
Söndag 17 maj
Söndagen före Pingst
11.00 Familjegudstjänst med
musikal.Vårfest
Onsdag 20 maj
18.30 Taizébön
Söndag 24 maj
Pingstdagen
11.00 Högmässa.
Konfirmandjubileum (10 år)

Lördag 30 maj
Heliga trefaldighets afton
18.00 Helgsmålskonsert.
Upplands norra kammarorkester. Ärentuna kyrka
Söndag 31 maj
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Återöppnande av Ärentuna kyrka. Ärkemässan. Biskop Ragnar Persenius,Ditte
Andersson, Mats Andersson
och kyrkokören. Kyrkkaffe.
Onsdag 3 juni
18.30 Taizébön
Torsdag 4 juni
19.00 Kvällsprogram i Ärentuna kyrka. ”Ut ur lustgården
– om Adam och Eva-sviten
i Ärentuna”. Stina FallbergSundmark
Lördag 6 juni
13.00 Nationaldagsfirande vid
församlingsgården. Kyrkokören och Brukssextetten
Söndag 7 juni
1:a sönd efter Trefaldighet
11.00 Högmässa. Ärentuna
kyrka. Invigning av utställningen ”Valvgubbar”. Gunnar
och Kristina Ahlbäck berättar
Onsdag 10 juni
18.30 Veckomässa
Torsdag 11 juni
19.00 Kvällsprogram i Ärentuna kyrka. ”Dödssynder - nu
och då”. Ett samtal kring
människors syn idag kopplat
till Dödssyndsmannen i kyrkan. Patricia Tudor Sandahl
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Tensta
församling

Lena
församling

Söndag 19 april
3:e sönd i påsktiden
9.30 Högmässa.

Söndag 19 april
3:e sönd i påsktiden
11.00 Gudstjänst för små och
stora. Barnkören.Trekanten
Söndag 26 april
4:e sönd i påsktiden
18.00 Stilla mässa

Söndag 26 april
4:e sönd i påsktiden
14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus
Söndag 3 maj
5:e sönd i påsktiden
9.30 Gudstjänst. Kyrksöndag
Söndag 10 maj
Bönsöndagen
9.30 Högmässa
Torsdag 14 maj
Kristi Himmelsfärds dag
8.00 Otta med frukost. Kyrkokören
Söndag 17 maj
Söndagen f Pingst
14.00 Högmässa. Kyrkans hus
Söndag 24 maj
Pingstdagen
9.30 Högmässa. Kyrkokören
Måndag 25 maj
Annandag Pingst
18.00 Högmässa. Kyrkans Hus
Söndag 31 maj
Heliga Trefaldighets dag
Se Ärentuna
Söndag 7 juni
1:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa

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

Söndag 3 maj
5:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa.Vid kyrkkaffet berättar Linnéa Carlbark
om tiden som volontär i
Zimbabwe
Lördag 9 maj
11.00 Konfirmation med
mässa
Söndag 10 maj
Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst för små och
stora. Barnkören. Trekanten
Torsdag 14 maj
Kristi Himmelsfärds dag
Se Tensta
Söndag 17 maj
Söndagen f Pingst
11.00 Gudstjänst
Lördag 23 maj
Pingsafton
17.00 Konfirmation med
mässa. Ärentunagruppen.
Söndag 24 maj
Pingstdagen
11.00 Högmässa. Kyrkokören
Söndag 31 maj
Heliga Trefaldighet dag
Se Ärentuna
Söndag 7 juni
1:a sönd i Trefaldighet
11.00 Gudstjänst

