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Kyrkan – en plats för livet

N

är jag kör bil lyssnar jag ofta på
radion. Ibland strömmar musiken ut i högtalarna och ibland
hamnar jag mitt i någon debatt eller lyssnar på nyheter.
För några dagar sedan hamnade jag
mitt i en debatt, där kyrkan kom på tal.
Det är ju alltid lite intressant tycker jag,
att höra andras åsikter om kyrkan. Emellertid blir jag ofta besviken över att media
framställer oss som en väldigt marginaliserad och oviktig del av samhället. Trots att
Svenska kyrkan 2013 hade 6,4 miljoner
medlemmar, 16,4 miljoner gudstjänstbesök och mängder av barn och ungdomar i
verksamheten beskrivs vi ofta som en traditionell och förlegad institution.
I radioprogrammet jag lyssnade på talades det om hur partier, sammanslutningar
och kyrkor i Sverige radikalt har minskat
i antal medlemmar och tappat inflytande.
Man ringde en ”expert på området” som
uttalade sig om kyrkan. Denna expert sa
att under gudstjänster får människor bara
höra om sin synd och skuld. Men om kyrkan istället berättade att människor är älskade och försökte lyfta människor, skulle
kyrkans utveckling se annorlunda ut. Jag
satt mållös i bilen och undrade när han
hade varit i kyrkan senast!

I dagspressen anser somliga journalister
att artiklar om kyrkan har ett läsvärde om
man skriver om sådant som upprör läsaren. Man lyfter gärna upp konflikter och
bråk – eller om någon präst gjort sig skyldig till något brottsligt. Jag vill inte försvara att sådant sker, men känner en sorg
över att man sällan eller aldrig skriver om
det stöd och glädje många känner att de
får i svenska kyrkan.
Ungdomar i våra församlingar sa att
kyrkan är en plats där man får vara sig
själv. Det är en plats där man kan komma
och ”bara vara”. Det behövs sådana platser i ett samhälle som i allt högre utsträckning ställer krav på prestation. En plats att
få ”bara vara” och lita till att det duger.
Det är en befrielse att se hur Jesus valde
ut människor att följa honom och få en
framträdande roll – som varken var högpresterande eller perfekta! De var mänskliga med alla möjliga brister – precis som
du och jag.Vi får vara som vi är – och det
duger gott i Guds kärleksfulla ögon!
Just under sommaren är det många
som passar på att stanna till i kyrkor under resor eller promenader. Man går in
i svalkan och sätter sig en stund. Det är

Foto: Magnus Aronson, IKON

tyst, tomt och kravlöst. Man anar historiens vingslag och väggarna andas frid. Det
finns ett stråk av högtidlighet i det rum
som smyckats och vårdats av många generationer före oss. Det är inte vilken plats
som helst utan ett heligt rum.
Kanske är det lättare att få kontakt med
våra djupaste känslor i stillheten i en kyrka, där inte allt för mycket stör eller stressar? Där får både sorgen, glädjen, bristen
och möjligheterna komma till ytan. Allt
gestaltas i våra gudstjänster. Hela livet får
plats i liturgi, texter, ord och musik. Det
är en växtplats där vi kan dela gemenskap,
tro och liv med varandra – så som vi är.
Trots alla uttalanden om att kyrkorna står
tomma och är en förlegad institution i
vårt samhälle, så ser inte vi det! Vi möter många människor såväl vardagar som
helgdagar, i och utanför våra kyrkor. En
ström av människor kommer som delar
tankar, tro och fascineras! Kanske är du
en av dem?
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: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Från midsommarfirandet vid församlingsgården i Storvreta 2013 Foto: Mats Wilhelm.
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Pontus, konfirmanderna och tron
Pontus Gunnarsson är en gymnasiestuderande som man väldigt ofta kan träffa på i
församlingsgården i Storvreta. Hur kommer det sig?
– Församlingsgården är mitt andra hem!
Det är några år sedan nu som Pontus konfirmerades på hemmaplan i Storvreta och
Ärentuna. Han valde att stanna kvar som
konfaledare och har varit det sedan dess.

Varför blev du konfaledare?
– För att jag tyckte lägret var roligt och
jag trivdes i det sammanhanget som konfan innebar. Jag ville helt enkelt fortsätta.

Vad har ingått i ledaruppdraget?
– Man har alltid haft något att syssla med
i konfagruppen och haft ansvar i olika
uppgifter.

Boktips

Du har ända sedan konfatiden provat på
en hel del av kyrkans verksamhet. Förutom att vara med i konfagrupper har du
praoat, jobbat på sommarcaféet, varit med
i gudstjänster, samtalsgrupper och ungdomsgruppen på söndagkvällarna.

Vad har varit roligast?
– Vet inte… Allt är roligt på sitt sätt. Det är
träffa människor som är roligt oavsett om
de är unga eller äldre, fast ska jag välja ut
något så är det nog ändå ungdomsgruppen där alla är i min egen ålder.

Vad har varit viktigast då?
– Det är att det har gett möjlighet att hitta
Gud.
Nu väntar studenten. Vad tror du om ett
fortsatt engagemang i kyrkan?

TUSEN ÅR TILL
176 sidor
Utgiven: 2014
ISBN/Art.nr: 52634141
En bildrik bok som visar på det kulturarv som finns runt om i våra kyrkor.
Ett kulturarv som används dagligen
och som skapar naturliga mötesplatser för oss vid till exempel dop, bröllop och begravningar.
Bokens femton författare medverkar, alla med sin egen ingång till
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– Jo, det tror jag på. Det är mysigt som det
är nu men det skulle vara kul att kanske
jobba lite som Samuel (Holmberg, fritidsledare) gör. I alla fall jobba mer med
ungdomar.

Slutligen, vilket är ditt favoritställe i församlingsgården?
– Kapellet. Där finns den elektriska flygeln. Det är mysigt och ljust. Entrén är
också mysig inte minst på sommarcaféet.
Text och bild: Kristina Hognesius Lockner

kyrkorna och kulturarvet. Deras
personliga ton, egna erfarenheter
och uppfattningar lämnar avtryck i
texterna.
Anders Wejryd har skrivit förordet
och bland författarna märks Erika
Hedenström, Eva Grönwall, Elisabeth Hjorth, Martin Lind, Mikael Mogren, Lotta Person, Ragna Tamsen,
Gunnel Berggren och Arne Wiig
med flera.
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Ärentuna kyrkvecka
Upplev Ärentuna med flera sinnen under
en dryg vecka i augusti. Då finns möjlighet att ta en kopp kaffe/te eller ett glas
saft i kyrkan, lära sig mer om kyrkans
historia, målningar, helgon, föremål och
kyrkråttor, upptäcka kyrkogårdens intressanta gravar och växter, lyssna på musik,
fira gudstjänster och andakter.

kyrkråtta och hälsar på, det blir sångsamling och bibelberättande m m.

Kyrkveckan inleds 9 augusti med Musik vid helgsmål med Anders Liljefors
m fl. Den 10 augusti firas gudstjänst med
fokus på kyrkans helgon. Elisabet Svensäter på flöjt medverkar. Måndag-fredag är
kyrkan öppen kl 14-20 med kaffebordet
dukat och guider på plats.

ning av föremål ur kyrkans gömmor, naturvandring runt kyrkan med biologen
och fotografen Mats Wilhelm och musikprogram med Ingvor Stagling och Kristina Hognesius Lockner. Kyrkveckan avslutas den 17 augusti med gudstjänst med
dop. Medverkan av Angelika och Sebastian Euler från Tyskland på flöjt och orgel.

Kl 15 varje dag händer det något särskilt för barnen, t ex kommer minst en

Kl 19 varje dag är det vuxenprogram,
t ex kyrkogårdsvandring med kyrkvärdarna
Olof Wennberg och Alf G Lindström, vis-

9-17 augusti

Programfolder finns på hemsidan och i
församlingsgård och kyrka.

Midsommarfirande vid församlingsgården
Välkommen att fira midsommar fredag
den 20 juni vid församlingsgården i Storvreta kl 10-14. Åk med på vår lövade
skrinda som åker från ICA via IP mellan
kl 10 och 11.30.

Tensta folkdanslag med spelmän och uppträder kl 13. Sommarcaféet har öppet och
där kan man köpa jordgubbsbakelse, korv,
kaffe, saft, bullar och glass. Fiskdamm finns
som vanligt på plats.

Plocka ett fång blommor och kom och
klä majstången från kl 10. Stången reser
vi kl 12. Det blir dans till Bengt, Thomas
och Tobias trio. Efter dansen kommer

Det behövs fler personer som hjälper
till att ordna med midsommarfesten. Hör
gärna av dig till Siv Rang (tel nr sid 15).
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Sommarcafé
Församlingens Sommarcafé håller öppet
vid Församlingsgården i Storvreta under
den första sköna sommarmånaden. Här
kan man dricka kaffe och saft med gott
kaffebröd och kulglass för en billig penning.
Varje dag kl 10 bjuds det på sång och
teater med unga medverkande. Det finns
bollhav och fiskdamm och en dag kommer 4H-gårdens djur på besök tillsammans med sina skötare.
Caféets öppettider:
Sö 8 juni 12–15
V 24 må– fr 9.30–15, sönd 12 –15
V 25 må– to 9.30–15, sönd 12–15
V 26 må–ti 9.30-15
Programmet kl 10 den 9–24 juni:
9,10

Ulla-Karin och Siv sjunger 		
och spelar

11,12,13 Teater med Jonte Rosén 		
och Hanna Lundmark
16,17

Teater: Emil i Lönneberga
med kyrkans teatergrupp

18,19

Teater: Möss kan inte flyga 		
med kyrkans teatergrupp

23,24

Teater: Djuren Bruse och trollet
med kyrkans teatergrupp
Foto: Mats Wilhelm
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Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmand i höst
Du som är född år 2000, är medlem i
Svenska kyrkan och bor i Tensta, Lena
eller Ärentuna församling kommer inför
hösten att få ett brev med inbjudan att bli
konfirmand. Konfa är kul och något man
ska ta chansen att vara med om.

Du som är född tidigare men vill konfirmeras under läsåret som kommer, hör
av dig till någon av prästerna eller fyll enkelt i en anmälan på hemsidan svenskakyrkan.se/vattholma.

Kyrkan och UNT-cupen

Onsdagkvällar i
församlingsgården

Sommarmusik i
Ärentuna och Lena

Taizébönerna tar paus under sommaren.
Veckomässa kommer firas 11 och 25 juni
och 6 och 20 augusti. Från och med september blir det något i kapellet igen varje
onsdag 18.30. Har du någon idé angående
bibelstudium eller fördjupande samtal i
höst, hör gärna av dig till Kristina Hognesius Lockner eller Elsa Westberg så snart
som möjligt.

Ärentuna kyrka 20/6 kl 23

Den 6-8 juni är det dags för UNT-cupen.
Förra året deltog ca 180 lag och i år hoppas man på 200. Det blir många barn och
mycket folk, hoppas att fotbollsspelarna
slipper allt för tunga regnmoln. På marknadsplatsen kommer vi från kyrkan ha ett
tält lördagen 7 juni. I skrivande stund är
ännu inte öppettiderna bestämda men vi
hoppas kunna finnas där från morgonen
när allt startar. Kom och hälsa på oss! Det
kommer finnas möjlighet att lära sig mer
om rättvisemärkt och köpa rättvisemärkta
produkter och få information om vad som
händer i församlingen. Du kommer även
kunna hitta information om samarbetet
mellan kyrka-fotboll.
Vi undersöker möjligheten att erbjuda
lagen en stund av samarbetsövningar, men
vet ännu inte om det kommer finnas tillräckligt med yta för detta.
Jag hoppas vi ses den sjunde juni!
Elsa Westberg /präst i Vattholma pastorat

Nationaldagsfirande
Sveriges nationaldag, den 6 juni, firas som
tidigare år i Församlingsgården i Storvreta kl 12-15.
Brukssextetten
Vissångerskan Gina van Damm
Nationaldagstal av Thomas Norrby
Andakt, bön och allsång

Sommarcaféet håller öppet från kl 12
med särskilt nationaldagsfika, glass m.m.

Foto: Mats Wilhelm
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”I lust och nöd”

Musik i somarnatten om att knyta
hymens band.

Ditte Andersson och Cajsa Ekstav
sång och nyckelharpa
Anders Bromander piano, orgel och
dragspel.
Lena kyrka 27/7 kl 18

”Stilla och nära”

Pia Holmqvist, sång och kulning,
Helena Ek, ackompanjemang.
Ärentuna kyrka 14/8 kl 19

Program (börjar ca kl 13):

Upptaktsgudstjänst 31 aug
Boka redan nu in söndagen 31 augusti
för en dag i församlingsgården i Storvreta.Vi firar en enkel gudstjänst av, med
och för folk i alla åldrar, äter tillsammans
och laddar för hösten som ligger framför
oss. Mer info kommer i nästa nummer.

Är du vuxen och vill konfirmeras, döpas eller bekräfta ditt dop finns något som
kallas katekumenat, en vuxen väg till tro.
Intresseanmälan till Kristina Hognesius
Lockner.Vi startar en ny grupp i höst!

”Valv bakom valv oändligt”

Kristina Hognesius Lockner, sopran
och Ingvor Stagling, ackompanjemang.
Det blir fler musiktillfällen under
Ärentunaveckan den 9-17 augusti.
Läs mer om programmet i artikeln
på sidan 4.
Information även på pastoratets
hemsida www.svenskakyrkan.se/
vattholma
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Tenstahelg med
Birgitta-drama
Söndagen den 17 augusti firas gudstjänst i Tensta kyrka kl 14. Efteråt serveras kyrkkaffe.
Kl 16 framförs ”Gör mitt hjärta brinnande” i kyrkan. Det är ett litet dans- och
musikdrama om den heliga Birgitta. I
föreställningen möter vi Birgitta Birgersdotter när hon berättar om sitt liv, om sin
syn på samhället och om sin relation till
barn och påvar!
Birgitta kämpar för fred, för att få sin
klosterorden godkänd och för att förstå
sin kallelse. Med sig har hon dansare och
eldartister och musiken som skrevs till
klostret i Vadstena, Cantus Sororum från
1300-talet.
Medverkande från Fresta församling:
Josefin Alfredsson Agnestig,
skådespelare och sång
Åsa Rudehill, dans
Kajsa Franke, dans, manus och regi
Från föreställningen
om den heliga Birgitta.

Skyttorpsdagen

En klosterlilja.

Hembygdens kyrka

Välkommen att lära känna din kyrka och
livet runt omkring den. Tensta församling
inbjuder till två Kyrksöndagar med möjlighet till fördjupning i bygdens historia
och kultur.
Kyrksöndag = Gudstjänst, föredrag, kyrkkaffe.
29 juni Gemensam gudstjänst vid Salsta
slott kl 11. Därefter guidning och föredrag om slottet. Kyrkkaffe finns att köpa.
20 juli Gemensam pastoratsgudstjänst kl
11 vid klockstapeln vid Tensta kyrka.
Kyrkkaffe med smörgåstårta. Därefter
vidtar årets Birgittaföreläsning:
Heliga Birgittas blommor. Botaniker Mariette Manktelow, Flora Historica, berättar om blommor som har anknytning till
Heliga Birgitta och om växtsymbolik i
hennes uppenbarelser.

Öppen kyrka i Tensta

Kyrkan kommer att vara öppen under sommaren kl 11-15 och i samband med gudstjänsterna. (Se sid 16.) Gudstjänster kommer
att firas varje söndag kl 9.30. Undantag se ovan
och i spalten t v.
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Den 14 juni är det dags för Skyttorpsdagen med olika aktiviteter. Bl a kan man
besöka Kyrkans hus café med sopplunch
mellan kl 10 och 16.
I Kyrkans hus kl 14 kan man lyssna till
"Sånger i försommartid"
Gudrun och Johan Rosén med vänner
sjunger och spelar egna sånger och visor
i jazz och folkmusikstil.
Gratis inträde.Välkomna!

Surströmming –
en tradition värd att bevara!

10 augusti firas gudstjänst kl 14 i Kyrkans hus i Skyttorp. Efter gudstjänsten inbjuds till en nu traditionell efterföljande
surströmmingsskiva till självkostnadspris!
PRO-kören medverkar.

Kyrkan Hus sommaröppet
för gemenskap

Efter sommarkaféet, under juli och t o m
12 augusti kommer Kyrkans hus i Skyttorp vara öppet tisdagar kl 9-12 med
möjlighet till gemenskap och fika.
Om du vill hjälpa till att hålla öppet
under sommaren eller vill ha mer information kontakta Anki Björklund på tel
070-673 57 87.

Sommarcafé i Kyrkans hus.

Sommarcaféet är en skön avkopplande
mötesplats i Kyrkans hus i Skyttorp under veckorna 24 och 26. Förhoppningsvis
är vädret vackert och försommarblommor i
rabatterna så att kaffet kan avnjutas i det fria
runt trädgårdsborden. Kaffe, saft, smörgåsar
och glass till försäljning. Caféet är öppet
veckorna 24 och 26 följande tider:
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

Alla barn i Skyttorp och
Vattholma!
Sommarkul – för dig som fått
sommarlov! (Fkl–år 5)
Må–to (16–19 juni) mellan kl 9–16
Måndag: Pilgrimsdag med pilgrimspromenad till Lena kyrka
Tisdag: Utflykt till Uppsala domkyrka
Onsdag: Bad och lek och grill i Skyttorp
Torsdag: Utflykt till sommarcafé i
Storvreta, lek och teater
(Med reservation för ändringar).

Kostnad: 50 kr per dag och barn.
(avgiften täcker mat och resor). Max 20
barn.
Välkommen med din anmälan till Gabriella Bergkvist eller Emmeli Andersson
Kyrkbänken nr 2 2014

Storslagen
utställning av
kyrkokonst

Storslagen utställning i Uppsala domkyrka

18 juni – 16 november
i Uppsala domkyrka

M Ä N N I S K A N O C H K Y R KO KO N S T E N U N D E R T U S E N Å R
K O N S T S K AT T E R F R Å N H Ä L S I N G L A N D , G Ä S T R I K L A N D O C H U P P L A N D
18 J U N I –16 N O V E M B E R

www.himlenarhar.se

Efter åratal av förberedelser står det äntligen klart: Utställningen ”Himlen är här”
öppnar i Uppsala domkyrka i sommar.
Under fem månader riktar Svenska kyrkan ljuset mot vårt gemensamma kyrkliga kulturarv och visar upp ett femtiotal
ovärderliga konstföremål från kyrkor
och museer i vårt stift. Den är också en
jubileumsutställning. I år firar nämligen
Uppsala 850 år som ärkebiskopssäte.
Även i den mest oansenliga landsortskyrka kan det finnas fantastiska konstverk. Med den spanska utställningen Las
Edades del Hombre som förebild skapar
Svenska kyrkan en utställningsform som
bygger på att konstverk, som annars bara
kan ses av ett litet antal personer, lånas in
till ett välbesökt kyrkorum där de visas för
allmänheten, sida vid sida med kyrkans levande verksamhet.
”Himlen är här” representerar tusen
år av kyrkokonst. Besökaren kommer att
kunna se rikt utsirade nattvardskalkar, en
kyrkklocka på ett halvt ton och magnifika
altarskåp. Här visas föremål av världsklass
från ett trettiotal kyrkor och museer i
Uppsala stift.
Det äldsta föremålet i utställningen är
tusen år gammalt: ett uppståndelseägg av
keramik som hittats i Sigtuna men som
troligen är tillverkat i Kiev. Det visar att
den tidiga kristendomen i detta område
hade inslag av östlig, ortodox kristendom.

Himlen affischA3.indd 1

I utställningen kommer att ingå Tensta
kyrkas altarskåp, som lånas ut under tiden
för utställningen. Det kommer att kunna
visas i sitt ursprungliga skick, tillsammans
med de luckor som idag saknas på skåpet.
Luckorna finns i Västeråkers kyrka och är
också utlånade till Domkyrkan.

2014-03-18 08:29

Även Ärentuna församling är representerad i utställningen med den medeltida
broderade bokdyna som finns i församlingens ägo. Även den ett av alla de unika
föremål, som bevarats i kyrkor runt om i
landet.

Tensta kyrkas magnifika altarskåp kommer för
en tid återställas till sitt
ursprungliga skick med
ytterligare två luckor,
luckor som för drygt
100 år sedan såldes till
Västeråkers kyrka.

Detalj från den medeltida broderade bokkudde, som
finns bevarad i Ärentuna kyrka
Kyrkbänken nr 2 2014
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Bland drakar, prins

E

n gång för länge sen, någon gång
på 200-talet, kom en riddare ridande genom Libyen till staden
Silene. Han hade färdats lång väg. När
han var nästan framme, mötte han en
ensam prinsessa med ett lamm som satt
och väntade på en sten. Han stannade upp
och frågade henne vad som stod på. Hon
berättade att en stor drake kommit till
staden. Draken hade gått upp till kungen
och hans rådgivare, och berättat att han
tänkte bosätta sig i ett gyttjigt träsk i närheten. Om folket inte gav honom minst
två får per dag att äta, skulle han terrorisera dem och spruta ut giftig eld som
skulle döda dem. Folket kom varje dag
och gav draken vad han önskade, av rädsla
för vad som annars kunde hända. Efter en
tid började fåren ta slut, och de gav honom lamm istället.
Men snart började även lammen ta
slut, och då kallade kungen till rådslag.
Det beslutades att ett barn och ett får
skulle ges till draken dagligen, och man
skulle dra lott om vilket barn som skulle
offras. En dag föll lotten på kungens dotter, och trots kungens desperation och
bedrövelse, leddes dottern ut för att möta
draken. Hon kläddes i sin finaste klänning
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och med en krona på huvudet, för hon
skulle få dö som det anstod en prinsessa.
Det var när hon satt där och väntade på
att draken skulle komma och sluka henne
som riddaren Göran kom. Under tårar
berättade hon sin berättelse, och uppmanade Göran att genast rida iväg för att inte
själv bli skadad.
Han blev bestört och sa: ”Frukta inte,
mitt barn! I Kristi namn ska jag hjälpa
dig”. Han föll på knä och bad Gud om
mod och styrka. Då kände han hur hans
rädsla försvann och när draken kom upp
ur träsket för att sluka prinsessan, gick
Göran mot honom med korsets tecken
och dragen lans. Han skadade draken så
att den inte kunde spruta ut någon giftig eld. Riddaren och prinsessan band ett
rep runt drakens hals och förde den in i
staden. Alla som såg den blev förskräckta.
Göran berättade att Gud hade sänt honom, och att om de förstod det och lät
döpa sig så skulle draken få dö. Folket
döpte sig, draken dödades och prinsessan
fick leva vidare.

tid. Om du går in i Tensta kyrka, finner du
S:t Göran, draken och prinsessan alldeles
över ingången.

Sankta Margareta och draken
En annan drake finner vi intill S:ta Margareta framme på den norra väggen i koret. Där finns hon avbildad med en liten
drake intill sig! Berättelsen om Margareta
är minst lika dramatisk som för prinsessan som mötte S:t Göran! Margareta var
dotter till patriarken Theodosius i Antiokia. Hon blev tidigt kristen. En dag kom

Berättelsen om riddaren Göran har en
fortsättning men slutar med att han led
martyrdöden under kejsar Diocletianus
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sessor och jungfrur!
prefekten Olibrius förbi hennes hus och
såg henne. Han blev så tagen av hennes
skönhet att han ville gifta sig med henne.
När han förstod att hon var kristen – och
inte ville avsäga sig sin tro – blev han bedrövad. Margareta önskade inte alls gifta
sig och ville inte veta av honom. När hon
avvisade honom blev han så upprörd att
han låste in henne i fängelset. Där utsattes
Margareta för hemsk tortyr. Hon intalade
sig att detta endast var kroppens prövningar, och bad Gud att få se den som
var hennes verkliga fiende. Då visade sig

en stor drake. Enligt en legend så slukade
draken Margareta, och när hon gjorde
korstecknet i drakens mage, sprack den
upp och hon kom ut hel och välbehållen.
En annan version av legenden säger att
när draken skulle sluka henne, gjorde hon
korstecken och då försvann den.

Kampen mellan ont och gott
Det är en fantasifull och fascinerande
värld vi möter i kyrkans målningar! Har
något av detta hänt eller vill legenderna
berätta något annat? Sannolikt är det legender som uppstått och som har haft ett
annat syfte än att berätta en verklig historia. I Bibeln finns också en rad berättelser om drakar. Draken representerar
kaosmakterna och det onda. Då Gud och
det goda är starkare än allt ont, så besegras
draken. Viljan och kraften bärs av både
kvinnor och män!
I berättelsen om S:t Göran och draken ser vi en kamp mot korruption, hot
och maktmissbruk – för det goda i världen. Genom att vända sig till Gud, får vi
mod att stå emot förtryck och ondska. Då
Margareta mötte draken i fängelset, önskade den locka henne att ge upp sin tro.
Hennes vilja var att stå fast i sin tro, och
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när hon gjorde korsets tecken försvann
draken. Båda berättelserna vill få oss att
hålla kvar tron även i stunder av frestelser
och tvivel. När vi sitter i Tensta kyrka, ser
vi S:ta Margareta i koret. När vi går ut,
passerar vi S:t Göran. Båda vill berätta det
viktiga budskapet att det goda en dag ska
besegra det onda, att tro övervinner tvivel.
Ur en kosmisk kamp går Gud segrande.
Passa på att besöka Tensta i sommar och
se kyrkan rengjord, med alla sina fina målningar och berättelser. Redaktören Karin
Fridell och fotografen Henrik Wannfors
har dokumenterat målningarna under
rengöringen, och inom ett år hoppas vi
att det finns ett digitalt program och ett
magasin som berättar mer om det vi ser i
kyrkan, om rengöringen och färgpigment
och hur vi tror att målningarna en gång
såg ut då de var nya och färgstarka.
Text: Christina Engqvist
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Renoveringen av Trekanten fortsätter
Så går renoveringen av Trekanten in på
sin andra runda. Från och med vecka 17
påbörjas en omfattande fasadrenovering
som även innefattar byten av alla fönster.
Hela renoveringen beräknas vara färdig
vecka 34 och söndagen den 7 september
hoppas vi kunna inviga vår nya lekplats
och nyrenoverade församlingsgård.

Under rådande omständigheter ser
vi ingen möjlighet att Trekanten deltar
i midsommarfirandet detta år. Vi inbjuder istället till att fira friluftsgudstjänst på
midsommardagen kl 11.00, utanför sockenstugan vid Lena kyrka. Därefter äter vi
en gemensam midsommarlunch.

Blommor och
blockflöjt
Församlingsassistent
Susanne Näslund
avtackades vid en
välbesökt familjemässa på Palmsöndagen. Barnkören
och barngruppernas
sångfåglar sjöng för
Sussie och alla andra
gudstjänstfirare.

Sommarcafé på Trekanten
Datum: 9, 12, 16, 19, 23 och 26 juni
Tid: 9-16
Kaffe, te, saft, smörgåsar, kaka, glass finns
att köpa. Vi är utomhus så mycket väder
och mygg tillåter. Reservation för ev. ändringar pga fasadrenoveringen.

Terminsavslutning
Den 11 maj var det terminsavslutning
i Lena kyrka för alla barn och familjegrupper i församlingen. Barnkören och
barnen från sångstunderna sjöng, prästen
Mari talade om Livets väg och rullade ut
en lång väg från vapenhus till altare för
alla barn att vandra. Efter gudstjänsten
blev det grillad korv och tårta i Sockenstugan.

Tomas Karlsson och
Åsa Bonnevie från
församlinsrådet och
Mari Papadopoulou,
församlingspräst,
överräckte blommor
och avskedspresent.
Efter gudstjänsten
blev det kyrkkaffe
i Sockenstugan. Tre
töser underhöll med
blockflöjtsmusik och
ytterligare en spelade
fiol för sin ”fröken”
och för alla övriga
som samlats.

10

TACK alla barn och föräldrar för den här
terminen! Vi ses igen efter sommaren!
hälsar Bella
Kyrkbänken nr 2 2014

Thomas Karlsson, församlingsrådets ordförande i Lena, på trappan till Trekanten tillsammans med några ur församlingsrådet - Jan-Erik Engqvist, Åsa
T Bonnevie, Mari Papadopoulou och Daniel van Rooyen. Foto: Anki Lindström Larsson

Thomas: Vi ses i kyrkan!
Hej på er!
Jag heter Thomas Karlsson och är ny ordförande i församlingsrådet i Lena församling Vattholma. Jag har passerat 50 och bor
i Stenby, som är en förort till Vattholma
centralort, tillsammans med fru och dotter, sonen är utflyttad. Jag är uppvuxen i
Vattholma och hade min ungdomsperiod
under 60-70 talet då Vattholma var ett
brukssamhälle med industrier och bemannade jordbruk.
Som liten så kunde jag sitta på trappan och heja på gubbarna som cyklade
till arbetet med unikaboxen på pakethållaren. Då jag bodde i ett hus bredvid tågstationen så var ju längtan att bli lokförare drömmen. Någon gång i veckan så
passerade ånglok med rykande skorsten
och pustande ventiler, häftigt. Till dagens
förskräckelse så lektes det en hel del på
spårområdet bland vagnar och växlar, nu
för tiden otänkbart. Staket vad var det?
Jag kämpade mig igenom skolan med
medelmåttiga betyg, satt mest och drömde om den stora rymden, inspirerad av
rymdfarten och månlandningen. Drömmen var inte längre att bli lokförare. Nu
skulle jag bli astronaut och åka till andra
planete. Det stora alltet lockade. Närmaste
jag kom det stora blå var när jag lärde mig
att flyga, en härlig tid.
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Sen blev det tillökning i familjen och
hobbyn blev av underordnad betydelse
och annat blev viktigt.
Under en gudstjänst, 1 advent, blev jag
nyfiken på kyrkvärdskapet – före detta
konsumföreståndaren stod där och läste ur
bibeln till församlingen, starkt. Jag anmälde mig till ordföranden i kyrkorådet att
jag ville bli invald som kyrkvärd. Så blev
det. Jag kom även att bli kyrkopolitiker
i diverse konstellationer, hoppade in och
ut, kunde inte bestämma mig för var jag
ville lägga min kraft.

Jag kom att mer och mer bli övertygad
om att vi har en beskyddare som tar oss till
sig när tiden kallar. Jag fann att den rätta
vägen till ro, var den kristna tron. Det är i
den jag ser vår gemensamma framtid och
trygghet. Kristendomen är även en del av
vårt kulturarv och främjar medmänsklighet och jämställdhet. Jag hoppas att vi ses
i kyrkan, sjungande och bedjande tillsammans med glädje för att vi är räddade in i
härligheten.
Thomas Karlsson

Församlingsrådet
sammanträder,
här med Jan-Erik
Engqvist, Niclas
Malmberg,Thomas
Karlsson och Åsa T
Bonnevie.
Foto: Anki Lindström Larsson
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Marialeden
Marialeden är en pilgrimsled mellan Tegelsmora och Gamla Uppsala. Välkommen att vara cykelpilgrim en sträcka eller hela vägen. Medtag matsäck. Kontakta
gärna någon av ledarna för att få veta mer.
22-23 augusti. Cykelpilgrim från
Tegelsmora till Gamla Uppsala.
Start 18.00. Det finns möjlighet att
ansluta efter vägen. Målet är att vara
med på firandet av ärkestiftets 850-års
jubileum i Gamla Uppsala den 23 augusti
kl 13.00.

Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Mötesplatser världen över
Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om
i världen och uppdraget är att finnas till
för till exempel utlandssvenskar, turister,
studenter och sjöfolk.

plats där man kan möta nya vänner och
uppleva gemenskap och trygghet men
också, inte minst viktigt, dela sorg och få
stöd i svåra stunder.

Vare sig man är ute på resa, arbetar eller bor utomlands behöver man ibland en
fast punkt i tillvaron där man känner sig
hemma och får tala sitt modersmål. En

Svenska kyrkan finns etablerad på 42
platser världen över. På ytterligare ett 80tal platser firar man regelbundet gudstjänst. Utlandsförsamlingarna arbetar på
samma sätt som en församling i Sverige.

Fakta
Svenska kyrkan finns etablerad på
42 platser i 24 länder världen över.
På ytterligare ett 80-tal platser firar
man regelbundet gudstjänst.

Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del
i arbetet. Personal och frivilliga besöker
svenskar på sjukhus, ombord på båtar och
i fängelser.

Svenska kyrkan i utlandet har
drygt 100 lokalt anställda och
utsända medarbetare.

Man har också en viktig uppgift att
fylla genom sin speciella kompetens att
hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor
och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Under ett år tar Svenska kyrkans
utlandsförsamlingar emot omkring
en miljon besök.

Stöd utlandskyrkans arbete

Svenska kyrkan finns bl a på följande orter:
Köpenhamn, London, Paris, Rom,
Rhodos, Ayia Napa, Los Christianos,
Palma de Mallorca, Torrevieja, Bankok, Singapore, Sidney, New York,
Florida, Rio de Janeiro.
Länkar till samtliga utlandskyrkor finns på adressen
www.svenskakyrkan.se/i utlandet
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Den 20 juli, Apostladagen, tas det upp en
rikskollekt till stöd för Svenska kyrkan i
utlandet. Man kan också vara med och
stödja Svenska kyrkan i utlandets genom
att sätta in ett valfritt belopp på
Gåvoplusgiro 90 16 03-1 eller
Bankgiro 901-6031
Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland
svenskar långt hemifrån.

Avfärd 18.30 Örbyhus, 19.30 Vendel,
20.30 Viksta. Föranmälning till Mona
Gustavsson för grillning (självkostnadspris) på kvällen den 22 aug kl 21 vid
Tensta kyrka där det blir övernattning.
23/8 Avfärd 8.20 Tensta kyrka, 8.50 Lena
kyrka, 10.30 Ärentuna kyrka, 11.00 Storvreta församlingsgård.
Ledare: Anders Berglund 0295-24 44 44
och Mona Gustavsson 018-430 37 98.

Ur

församlingsboken

Döpta
Tensta församling
29/3 Viktor Alexander Rasmus Åhke
Lena församling
30/3 Elouise Melody Rose Svensson
5/4 Alex Roger Jonny Svärd
Ärentuna församling
29/3 William Robert Karlsson
5/4 Klara Johanna Karin Hedén
26/4 Carl Charlie Loman Gellerbrink
26/4 Astrid Nova Bernera Gellerbrink

Vigda
Ärentuna församling
26/4 Robin Granström
och Vanessa Goude

Avlidna
Tensta församling
28/3 Bo Helmer Andersson
Ärentuna församling
3/4 Gunlög Rosén
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Vilka är Andens frukter förutom glädje, ödmjukhet, trofasthet,
godhet och tålamod? (Galaterbrevet 5:22-23)

MELLAN
ÖVERTINGSRYD
NATURLIG
OCH NYBRO

DE BLÖTER
JORDEN

DÄR KÖR
PIRATERNA

GRYMTOXE

SJUKDOM

BÖNAR

AV OLIKA
SLAG

LÄRAN OM
DET SKÖNA

FISK

JAMES
BOND

GÅNGART

RAKELS
SYSTER

VRED

USLINGAR
ELLER
KREATUR

YTLIG
SKÅDA

SOTARE

OM KÖNSORGANEN

PLASTRÖRET

FISK, BESVÄRAR
ELLER STAKE

NÄMND

LÖSER SIG
INTE I
VATTEN

MELLAN VÄXJÖ
OCH VETLANDA

STICKS

MÄRKENA

SLAGSKÄMPAR

ANTAGONIST

MELLAN
ETT OCH
TRE

AVSÖNDRAR
SALIV

RÅDA OCH
VARNA

METALL

VÄLSITUERAD

HÅRDFÖR

ELEFANTDJUR

SKEPSIS

UNDERLIGA

GLOSA
TÄLJER

FILATELISTEN
REGLADE

GORMA
ELLER
MATTA
SYFTAR
TILLBAKA
PÅ NÅGOT

FRUKT

KRISTEN
HÖGTID

KATTDJUR

HEMSK

ELDSTÄDERNA

SKIVA
ORDNING

NERSVÄRTAD

BARON
OCH
GREVÉ

TALLHED
SMEK
HUVUDBONAD

ORSAKAS
AV FREON

BÄRS PÅ
RYGG

VÄDERSTRECK

VILA

MUSIKAFTNAR

BÖRJAR
SKALA

HURSA?

I VISS MÅN

RIGIDA

KYRKOMUSIKER

BARON
OCH
GREVE
TV-SERIE
OM FLYGOLYCKA

LÖVTRÄD

HÖRS I
OPERA

SKYLT

ERKÄNNA

KÄPP
ELLER LED

TYCKTE
NÅGON VAR
VÄRD DET

RIKSMÄSTERSKAP

ROVDJUR

GULLIGT

I REDA
PENGAR

Korsordskonstruktion: Lars-Göran Ståhl

Sommarkorsord

Tre bokpriser utlottas bland dem som skickar in rätt
lösning. Skicka lösningen till Församlingsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast 20
juli.

NÖDSIGNAL

Bild: Dungodung

Namn………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………… .
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Storcon är tillbaka
Även i år är Svenska kyrkan med och arrangerar Storcon i Storvreta. Storcon är
ett konvent med temat japansk ungdomskultur riktat till ungdomar. Förra året
kom det 500 personer och vi hade tre
riktigt roliga lägerdygn i sommarsolen.
Konventet arrangeras av Storvreta
fritidsgård, en del av Uppsala kommun
– Vård och Bildning. Medarrangör är
Vattholma pastorat. Vi gör det i samverkan med föreningen Storcon och andra
fritidsgårdar i Uppsala kommun – Vård
och Bildning.

Så började det
Hur gick det till när vi bestämde oss för
att starta ett så stort konvent?
Grunden lades 2010 då några temakvällar genomfördes på Storvreta fritidsgård. När Uppcon 2012 aviserade att man
körde för sista gången föddes tanken på
ett eget arrangemang. (UppCon var ett
anime- och mangaevenemang i Uppsala
som organiserades mellan 2001 och 2012
och var Sveriges största konvent. Evenemangen arrangerades av Uppsalakai.)
I september 2012 hölls det första planeringsmötet inför Storcon 2013. Med
på mötet var ett antal fritidsledare och
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en skara ungdomar. Formen på konventet
lades snabbt, och det bestämdes att första året skulle konventet hållas i Storvreta,
men att vi därefter skulle se om vi skulle
flytta in till Uppsala.

kontraktsbrott slutade väl, då Seike, som
hade varit sångare i Seremedy, kom och
var vår konferencier. Han kom även med
sitt klädmärke ROYALRXXKER. Det
blev ett populärt inslag på konventet.

I oktober 2012 kom vårt stora genombrott på Facebook, då gruppen Seremedy
bokades. Intresset blev dessutom större
när gruppmedlemmen Yohio deltog i
melodifestivalen. Under våren 2013 meddelades det att Seremedy skulle upplösas,
och att det således inte kunde bli någon
spelning på Storcon. Dock var det tre andra band som kom att spela på Storcon
2013: Overworld, Crestillion och finska
Jenlayn.

I det vackra vädret gjorde vår glassbar
succé och det gjorde dessutom cosplayschacket och de olika utelekarna. På nätterna var det rave och det arrangerades
även Maffia av föreningen S.A.R.Z.

Inte bara musik
Men Storcon 2013 var inte bara musik. Under konventet genomfördes en
cosplaytävling, där ansvarig var Martina
Edsman, som året därpå blev segrare i
Cosplay-SM. Det genomfördes också
några uppvisningar av kamparterna Kyudo, Naginata och Iaido. Det fanns tio
olika försäljare fanns på plats, bland annat
en som reste hela vägen från Tyskland för
att delta.

Succé
Sammantaget blev första Storcon en
succé. Vi fick mycket god kritik, och en
del sa till och med att det var det bästa
konventet på länge. Sporrade av detta, och
med en otroligt nyttig erfarenhet, så satte
vi igång med att planera inför Storcon
2014.
Vad vi klart kände redan då, det var att
vi skulle vara kvar på samma plats.
Vill du veta mera? Gå in på hemsidan
www.storcon.se
Samuel Holmberg
fritidsledare

Historien med Seremedy, Yohio och
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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			
tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
Km Mari Papadopoulou			
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
Km Johan Lautmann			
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
Km Kristina Hognesius Lockner		
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
Km Elsa Westberg				tel: 0706-87 00 63			

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

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, förs.mus. Pontus Adefjord		

Lena

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 0703-79 19 29
tel: 076-823 77 55
tel: 35 07 09, fax 31 20 06
tel: 0703-10 50 67

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktmästare

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

tel: 36 62 10		
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström			
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Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Fredag 6 juni
Nationaldagen
12.00–15.00 Nationaldagsfirande. Brukssextetten. Sommarcafé. Storvreta
Söndag 8 juni
Pingstdagen
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 11 juni
18.30 Veckomässa. Storvreta
Lördag 14 juni
18.00 Helsmålsbön. Ärentuna
Söndag 15 juni
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Högmässa. Storvreta
Fredag 20 juni
Midsommarafton
10–14 Midsommarfirande.
Storvreta
23.00 ”I lust och nöd” –
musik i sommarnatten. Ditte
Andersson och Cajsa Ekstav,
sång och nyckelharpa, Anders
Bromander, piano, oragel och
dragspel. Ärentuna.
Söndag 22 juni
Johannes döparens dag
11.00 Högmässa. Storvreta
onsdag 25 juni
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 29 juni
2:a sönd eft Tref
11.00 Se Lena församling
Söndag 6 juli
3:e sönd eft Tref
11.00 Högmässa Storvreta
Söndag 13 juli
4:e sönd eft Tref
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 20 juli
Apostladagen
11.00 Se Tensta församling

Lena
församling

Söndag 27 juli
6:e sönd eft Tref
11.00 Högmässa. Storvreta

Söndag 15 juni
Heliga Trefaldighets dag
9.30 Gudstjänst

Söndag 8 juni
Pingstdagen
11.00 Högmässa

Söndag 3 augusti
Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst. Storvreta

Söndag 22 juni
Johannes döparens dag
11.00 Högmässa med konfirmation

Söndag 15 juni
Heliga Trefaldighets dag
18.00 Stilla mässa

Onsdag 6 augusti
18.30 Veckomässa. Storvreta
Lördag 9 augusti
18.00 Musik vid helgsmål.
Anders Liljefors m fl.
Ärentuna
Söndag 10 augusti
8:e sönd eft Tref
11.00 Temamässa.Visning
av kyrkans föremål. Elisabet
Svensäter, flöjt. Ärentuna
Torsdag 14 augusti
19.00 Musikgudstjänst. ”Valv
bakom valv oändligt”. Kristina Hognesius Lockner och
Ingvor Stagling. Ärentuna
Söndag 17 augusti
9:e sönd eft Tref
11.00 Gudstjänst med dop.
Ärentuna
Onsdag 20 augusti
18.30 Veckomässa. Storvreta

Tensta
församling
Söndag 8 juni
Pingstdagen
9.30 Högmässa
Måndag 9 juni
Annandag pingst
17.00 Mässa i Kyrkans hus.
Grillning
Lördag 14 juni
14.00 ”Sånger i försommartid”. Gudrun och Johan
Rosén m fl. Kyrkans hus.

Söndag 29 juni
2:a sönd eft Tref
11.00 Gemensam gudstjänst
på Salsta.
Lördag 5 juli
11.00–15.00 Öppen kyrka
Söndag 6 juli
3:e sönd eft Tref
9.30 Högmässa.
11.00–15.00 Öppen kyrka
Lördag 12 juli
11.00–15.00 Öppen kyrka
Söndag 13 juli
4:e sönd eft Tref
9.30. Högmässa.
11.00–15.00 Öppen kyrka
Lördag 19 juli
11.00–15.00 Öppen kyrka
Söndag 20 juli
Apostladagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid
klockstapeln. Kyrkkaffe. Marietta Manketow håller föredrag
om Heliga Birgittas blommor.
Lördag 26 juli
11.00–15.00 Öppen kyrka
Söndag 27 juli
6:e sönd eft Tref
9.30 Gudstjänst.
11.00–1.00 Öppen kyrka.
Lördag 2 augusti
11.00–15.00 Öppen kyrka
Söndag 3 augusti
Kristi förklarings dag
9.30 Högmässa
Söndag 10 augusti
8:e sönd eft Tref
14.00 Gudstjänst. Surströmming. Kyrkans hus.
Söndag 17 augusti
9:e sönd eft Tref
14.00 Gudstjänst.
16.00 Birgittaskådespel

Redskap för små hjälpsamma händer
på kyrkogården i Ärentuna.

Lördag 21 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Lena kyrka och midsommarlunch
Söndag 29 juni
2:a sönd eft Tref
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Salsta slott
Söndag 6 juli
3:e sönd eft Tref
18.00 Söndagsmässa
Söndag 13 juli
4:e sönd eft Tref
18.00 Söndagsgudstjänst
Söndag 20 juli
Apostladagen
11.00 Se Tensta församling
Söndag 27 juli
6:e söndagen eft Tref
18.00 Musikgudstjänst. ”Stilla
och nära”, Pia Holmqvist och
Helena Ek
Söndag 3 augusti
Kristi Förklarings dag
18.00 Söndagsmässa
Söndag 10 augusti
8:e sönd eft Tref
18.00 Söndagsmässa
Söndag 17 augusti
9:e sönd eft Tref
14.00 Se Tensta församling

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

