Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 3 2015 2:a sönd eft Trefaldighet – 12:e sönd eft Trefaldighet
juni– augusti

Jag är volontär. Sid 3
Ikonen en försmak av himlen. Sid 5
Resan till Highfield, Zimbabwe. Sid 8–9
Pilgrimsvandringar i sommar. Sid 130

Att vara på väg
Jag har just packat upp mina saker
efter en lång resa – kanske den längsta i
mitt liv. Trots att resan hade fört oss iväg
så långt, kändes det ändå som att vi anade
vad och vilka som väntade oss. Många
som vi fick möta är gamla och nya vänner – också era vänner. Efter nästan ett
dygn på flygplan med mellanlandningar
på flera håll, står jag på svensk mark igen.
Vi har nyss kommit hem från ett vänförsamlingsbesök i Highfield som ligger i
Harare, Zimbabwe. Läs mer om vår resa
på sidan 8 och 9.
Allt det vi har varit med om känns
plötsligt lite overkligt då vi stiger över
tröskeln till det som är hemma och invant.
Förr kunde samma resa ta ett och ett halvt
år. Då hann kanske själen också komma
både dit och hem igen? Det gjorde det
bl.a för Ekeberg på Altomta i Tensta socken under den andra halvan av 1700-talet.
Han gjorde ett tiotal långresor till sjöss, till
såväl Kina som Sydafrika – några tillsammans med Linnélärjungen Sparrman. De
drevs av både affärsintressen och en nyfikenhet att upptäcka världen och nya kulturer. De kartlade, dokumenterade, samlade material och skrev dagböcker. För oss
är kartorna till stor del färdigritade – men
kartan av verkligheten ritas ständigt om.
Den är som en inre kompass som ändrar
läge – allt beroende av händelser och på-
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verkan. Dagboken kom väl till pass också
för oss. Tankar, erfarenheter, ny kunskap
skrevs ner i kvällens mörker innan lampan
släcktes och nattens sömn tog vid. Vi var
fulla av intryck som behövde få smältas.
Sommaren brukar ofta förknippas med
resor. Vi hälsar på släkt och vänner, reser
till semesterorter och lämnar vardagens
slit och möda. De där semesterveckorna
är ofta något vi ser tillbaka på under höstens och vinterns mörka dagar. De omges
av ett minnets skimmer. För andra är det
underbart och befriande att slippa resa någonstans, slippa planera – och bara få vara
hemma. Att gå hemma och skrota kan
vara den största vilan. Det är varken tider
att passa, ingen oro över att lämna huset
eller semestertvätt att ta hand om.
Ibland är det just när man är ledig som
tankarna kommer om livet. När man inte
springer ur sängen på morgonen för att
hinna med tåget, utan stannar upp, funderar man ibland på vart man är på väg och
varför. Vi behöver resa – men inte alltid
bort. Ibland är den längsta resan den vi
gör hem, hem till vårt eget inre, hem till
den som alltid väntar och längtar efter oss
– till ett möte med Gud själv.
När vi ser tillbaka tar vi ibland fram
saker som påminner oss om det som varit;
foton, en len sten, en souvenir, ett dopmi-

nne. De får oss att minnas och åter fånga
känslan som så snabbt försvann och ersattes av det invanda och vardagliga. Men
även det invanda kan förnyas inifrån och
ut, av de erfarenheter vi gör längs livets
resa. Ett ögonkast och vips är jag tillbaka
i doften, ljuden, beröringen och glädjen.
Vi går aldrig ensamma. Även då resan går
mot en okänd strand eller fortsätter över
det väglösa landet, går någon vid vår sida.
Emellanåt behöver vi en vägvisare.Vi behöver någon som gått vägen före oss –
som påvisar fallgropar och tvära kurvor.
Då finns han intill oss, hör oss och bär
oss – den Fader som är alltings skapare
och mål.
I sommar inbjuds vi att göra en vandring som går genom vackert sommarklätt
landskap, med en inre kompass som riktas
emot ditt eget centrum. Vi erbjuder en
rad olika mötesplatser, gudstjänster, föredrag, lekplatser, stim och stoj, stillhet och
meditativt liv. Upptäck vår nyligen öppnade Ärentuna kyrka, stanna till vid Lena
kyrka en sommarkväll och se solen gå
ner över fälten, vandra med oss till Tensta
kyrka och låt ögat vila på guld och azur i
ikonens färgstarka språk. Den längsta resan har påbörjats. Vi vandrar mot ett inre
mål.Vill du gå med?
Christina Engqvist
kyrkoherde
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Att unna sig en stund
av stillhet
Det finns människor som man lägger
märke till och inte glömmer. Och det i en
mycket positiv mening. En sådan är Lars
”Lasse”Thisner i Tensta, nja Forsa då. Han
sågs från scenen under Tenstadagarna redan för många år sedan som en i Scendraget. Under en rad år framförde de revyer,
sjöng Evert Taube, Owe Törnqvist osv.
Själv har jag sett Lasse som Anders Zorn
med hatten på nacken och målarpenseln i
bröstfickan. Mest känner jag honom som
en av basarna i Tensta & Lena kyrkokör.
Lasse är 69 år, har lämnat den mest aktiva livet med jord- och skogsbruk och
entreprenörskap bakom sig, och bor med
hustru Agneta i ett vackert nybyggt hus
straxt intill det gamla hemmet, där nu en
av döttrarna med familj huserar.
Barndomshemmet låg i Vänge men
Lasse kom till Tensta 1978, Agneta har sina
rötter här, och här stannade han. Hemma
i Vänge var pappa aktiv inom politiken
och såg till att barnen fick vidga sina vyer.
När Lasse var 15 år sattes han på nattåget
till Oslo och därifrån letade sig ynglingen
till båten till Newcastle och tåget till Hull.
På en gård i Wirksworth i Derbyshire arbetade han som någon slags dräng på en
mjölkgård i 10 veckor. Han fick så goda
vitsord av sin uppdragsgivare att han fick
komma tillbaka till Wirksworth sommaren därpå.
De senaste åren har Lasse lagt mycket
engagemang i Tensta församling. ”Det är
jättekul att jobba med alla trevliga människor i vår församling och hela pastoratet”, säger Lasse. Han har suttit i Tensta
kyrkoråd och numera i Tensta församlingsråd. Han har på uppdrag av kyrkofullmäktige i pastoratet varit ledamot i
fastighetsgruppen, vilket innebär att ha
koll på vad som behövs göra med för-

Lasse och Agneta hos”sin” familj i Bolivia.

samlingarnas alla byggnader av underhåll,
reparationer och ev nybyggnation.
Det svåraste i det uppdraget, menar
Lasse, har nog varit att hantera länsstyrelsen. Det är inte möjligt att göra några
ingrepp i ett medeltida kyrkorum utan
att först ha inväntat godkännande från
nämnda myndighet. De berömda Salstabänkarna var ett sådant ärende. Stora och
skrymmande satt de på var sida av mittgången allra längst fram framför koret.
Flera ansökningar hade gått in till länsstyrelsen för att få tillstånd att ta bort bänkarna – men nej. Till slut var Lasse Thisner med om att inbjuda representanter för
länsstyrelsen till kyrkan.
– Vi placerade dem på bänkarna bakom Salstabänkarna och sedan lät vi dem
följa vad som händer i koret en vanlig
gudstjänst. Efteråt frågade vi hur de upplevt det. De hade inte sett någonting! Och
sen fick vi tillståndet, myser Lasse.
Kören är ett annat stort engagemang.
Lasse trivs utmärkt i basstämman där han
sjunger förstabas sedan 10 år tillbaka och
här har han bra hjälp av sitt goda gehör.
Fadderbarnet i Bolivia är ett annat kärt

En tur på motorcykeln.

engagemang. Vi tittar på bilder från resan
Lasse och Agneta gjorde för en tid sedan
för att på plats följa ett ideellt arbete som
gör skillnad för en fattig familj och en fattig by uppe bland de höga bergen i Sydamerika.
Som svar på frågan vad kyrkan betyder för honom personligen svarar Lars
Thisner:”Alla människor skulle behöva
ge sig en stund på söndagen för stillheten
i kyrkan i stället för att jäkta iväg på så
många olika aktiviteter. Det är högtidligt
och givande och för min del är gemenskapen med alla andra i kör, församlingsråd och andra människor jag möter i kyrkan väldigt viktig.”
Text: Anki Lindström Larsson

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: Malin och Ludvig ser till att kyrkogården runt Ärentuna kyrka är välskött och vacker. Foto: Anki Lindström Larsson
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Ikonen – en försmak av himlen!
Ordet ikon kommer från det grekiska guldgrund där ansiktet av en person blir
ordet eikon som betyder bild, avbild. Ikonen skulle man kunna beskriva som ett
mellanting mellan ett konstföremål och
ett religiöst föremål. Leonid Ouspensky,
rysk ikonmålare, beskriver ikonen så här:
”Man kan säga att ikonen är målad i enlighet med naturen, men med hjälp av
symboler, eftersom den natur som ikonen
representerar inte låter sig åskådliggöras
direkt. Det är den värld som inte kommer att uppenbaras i sin fullhet förrän vid
Herrens återkomst.”
I den östliga kyrkan har ikonen en stor
betydelse i gudstjänsten och kyrkans utformning. Den är inte någon uppfinning av
konstnärer, utan har sin grund i kyrkans tro
och tradition. En ikon föreställer alltid en
person som är känd och namngiven. Vanligtvis är ikonen målad med tempera på en
pannå, men har även framställts på sten, textil, mosaik eller metall. Färglager målas på,
ett efter ett, från mörkare till ljusare toner.
På 200-talet fanns en tidig kristen tradition i Alexandria att avbilda personer
som skulle förena den himmelska och
jordiska världen – som en föregångare
till ikonen. På 300-talet blev ikoner mer
vanligt förekommande i kyrkor och kapell föreställande Jesus, Jungfru Maria och
apostlarna. Under tider av förföljelse av
kyrkan och många kristna led martyrdöden, kom även martyrer att avbildas på
ikoner. Ikonmålaren framställde bilder av
personer, men inte i deras jordiska tillstånd
utan såsom man föreställde sig deras himmelska tillstånd. Ikonen har därför ofta en
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väldigt framträdande. Ikoner framställs
väldigt symmetriskt och har ett strikt
formspråk för att hjälpa betraktaren att
förstå att det är en annan verklighet som
gestaltas. I den östliga kyrkan är ikonen
en levande del av traditionen. Vi ser dem
ofta direkt vi kommer in i kyrkan. På ikonostasen (den vägg som skiljer koret från
kyrkorummet) kan många ikoner finnas
som berättar om händelser och personer
som varit viktiga för kyrkans utveckling
och andlighet. Här i västvärlden har ikonen blivit vanligare under senare år.
I Tensta kyrka i sommar finns en utställning med ikoner från bl.a Egypten
och Etiopien från 28 juni–8 augusti. Att
måla ikoner är en urgammal tradition
inom de ortodoxa kyrkorna – något som
även vi kan få prova på under sommaren
under Christina Lundströms ledning.
I västvärlden har ikonen inte fått så stor
uppmärksamhet förrän på senare tid. Man
kan rent av påstå att ikonen som bild kanske har blivit missförstådd. Möjligen kan
det bero på att det strama formspråket
kan uppfattas som svårtillgängligt eller att
ikonerna många gånger varit så nersotade
och nersmutsade att deras skönhet inte
varit uppenbar för betraktaren. Under senare år, i samband med ett ökat resande
och utbyte mellan kyrkorna, har vi allt
mer kommit i kontakt med den levande
ikontraditionen.
Ikoner har genom tiderna inspirerat
många konstnärer, författare och kompositörer, bl.a Henri Matisse, Mark Chagall,

John Tavener, Albert Engström och Gunnar Ekelöf. Ikonens uttryck har gjort ett
djupt intryck och påverkat dem i deras
skapande. Idag reformeras ikontradition
på olika ställen i vår värld och har blivit
mer tillåtande för personliga tolkningar
och uttryckssätt. I Sverige finns aktiva
ikonmålare och man ser att ikontraditionen under senare år har fått en renässans.
Christina Lundström i Åkerby kapell utanför Bälinge är en ikonmålare som har
reformerat ikonmåleriet och även skapat
musik som åskådliggör ikonens innehåll.
Vi kommer möta ikoner även av henne i
Tensta i sommar.
Det finns flera betydelsefulla ikonsamlingar spridda över vår värld, bl.a i Katarinaklostret i Sinaiöknen, Ivronklostret på Athos och Johannes Evangelistens kloster på
Pathmos. I Katarinaklostret kan man se den
äldsta bevarade ikonen av Jesus från 500-talets Konstantinopel. På Nationalmuseum i
Stockholm finns en samling av 245 ikoner
som överlämnades till museet av bankmannen Olof Aschberg 1933. Ikonerna är övervägande ryska. Albert Engström, som var en
av Aschbergs vänner, beskrev dem så här:
”Jag kan lugnt försäkra, att jag aldrig sett så
vacker färg i någon konst som i denna… Jag
tror, att detta är det vackraste jag sett i mitt
liv – i fråga om konst…”
Litteraturtips för dig som vill läsa mer om
ikoner:
Ikonen- bilden av det heliga, Ulf Abel, Gidlunds bokförlag
Ikonen- den besjälade bilden, Ulf Abel, Artos
Ikon och ekfras, Helena Bodin, Artos förlag
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Konfirmationsgruppen läsåret 2015-2016
Vad innebär det att konfirmeras? Gå och
läsa som man sa förr.Varför ska man ägna
ett år åt att, vid sidan av skolarbetet, ägna
många timmar åt det kyrkan har att säga?
Finns det speciella kyrkliga frågor?

Konfirmationen handlar om frågor
som har med den kristna tron att göra,
som vem Jesus är och vad det står i Bibeln.
Och om grundläggande mänskliga frågor,
som vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet.
Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandträffarna, oavsett om man
träffas gång i veckan eller under några
veckoslut eller deltar i ett sommarläger,
ägnas åt bibelstudier, gruppövningar, lek,
musik, kreativt skapande och mycket mer.
En viktig del är att delta i gudstjänsterna i
den egna församlingen.
Mer information kommer på www.
svenskakyrkan.se/vattholma Och till alla
födda 2001 kommer information i brevlådan
innan sommarlovet.Har du frågor hör av dig
till Samuel Holmberg på tel 070 366 82 91
eller samuel.holmberg@svenskakyrkan.se

Café S
ITA
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I
R
T

Äventyrskonfirmation i Tensta med
sommarläger.
Globalkonfirmation i Vattholma med
resa till Polen.
LAN-konfirmation med LAN-övernattningar i Storvreta.

Konventet pågår 26-28 juni 2015. Funktionärer anländer senast 25 juni.

Café Trinitas i midsommar
Lena församlings medverkan i midsommarfirandet i Vattholma blir i år att Café
Trinitas håller öppet hus i församlingshemmet Trekanten för ungdomar 12–
17år. Här kommer det att finnas billigt
fika, tv-spel, pingis, brädspel.

sommarafton. Sista torsdagen för terminen är 11/6.

Hela huset är öppet 19-01 på midsommarafton för dig som är 12-17. Självklart
alkohol- och drogfritt.

Ungdomskvällar i Storvreta
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Veckokonfirmation i Storvreta.

StorCon

Ungdomscafé
Trekanten, Vattholma
Torsdagar 19-21

Stort tack också till alla som kommit
till Café Trinitas den här terminen.Vi har
sommarstängt med undantag för mid-

Det kommande läsåret erbjuder Vattholma pastorat fyra alternativ:

I höst öppnar vi dörrarna 20/8, kl 19-21
som vanligt.

Startdatum för höstens ungdomskvällar
är den 26 augusti. Vi öppnar kl 18 och
stängar kl 21. Man är välkommen från det
att man går i sjätte klass. Första träffen till
hösten har vi grillkväll.

StorCon är ett konvent med temat östasiatisk ungdomskultur. Platsen är Storvreta fritidsgård i Storvreta, strax norr om
Uppsala. Konventsområdet ligger vid en
sommarstängd högstadieskola, och omgärdas av grönskande natur, och ett fridfullt strövområde längs med Fyrisån.
Konventet arrangeras av Fritid Uppsala, en del av Uppsala kommuns Kulturförvaltning. Medarrangör är Vattholma
pastorat. Vi gör det i samverkan med föreningen StorCon. Konventet är drogfritt
och icke-religiöst samt opolitiskt.
Konventet är öppet för dig som är född
2002 eller tidigare. Övriga är välkomna i
vuxens (18+) sällskap.
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Ärentuna församling

Foto: Mats Wilhelm

Midsommarfirande vid församlingsgården
Välkommen att fira midsommar fredagen den 19 juni vid församlingsgården i Storvreta kl 10-14. Om man vill kan man
åka med i vår lövade skrinda som åker från ICA via IP mellan
kl 10 och 11.30. 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 kl 13 uppträder
Tensta folkdanslag med spelmän.

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
av kyrkans egen barn- och ungdomsteater. Det finns bollhav och fiskdamm och
en dag kommer 4H-gårdens djur på besök
tillsammans med sina skötare.

Caféets öppettider och program
Kl 9.30-15 den 8-12, 15-18, 22-23 juni
Midsommarafton kl 10-14 och söndagen
den 21 juni kl 12-15.
Program kl 10:
8 juni: Sång och sagostund, Ulla-Karin
och Siv.
9,10 juni: Nasse hittar en stol, Jonte
Rosén, Ulla-Karin och Siv.
11,12 juni: Ge vidare - ett kort improvisationspel med viktigt budskap samt
dramaövningar som visar hur vi jobbar
med teatergruppen.
15,16 juni: Pricken, om två kaninfamiljer.
17,18 juni: Vad är en kompis, Grixon och
Ella-Bella.
22,23 juni: Jona i valfiskens buk.
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Sommarcaféet har öppet 12-15 och där kan man köpa jordgubbsbakelser, korv, kaffe, saft, bullar och glass. Fiskdamm med
böcker och godispåsar (vi har 250 påsar). Ett tips: Ta med kontanter.
Det behövs fler personer som hjälper till att ordna med midsommarfesten. Hör gärna av dej till Siv Rang.

Ny grupp för 5:or och 6:or
Går du i 5–6-an och vill göra något extra på onsdagar? Till höstterminen startas
en grupp som riktar sig till dig, en fortsättning på juniorgruppen ”Star Kids”.
Den här terminen kommer vi använda Frälsarkransen. Vi tänker vara kreativa på olika sätt, ute, inne, i dans, musik,
bild… Bara fantasin sätter gränser.
Information:Elsa, 070-6870063,
Ulla-Karin, 018-315024 eller mail:
elsa.westberg@svenskakyrkan.se,
ulla-karin.zetterstrom@svenskakyrkan.se
Tid: 16 – 18.30
Plats: Församlingsgården, Storvreta
Start: 26 augusti.

Frälsarkransen är ett armband med pärlor i olika
färger som symboliserar
livet och kristen tro. Den
skapades av biskop Martin
Lönnebo för 20 år sedan
och används av människor
i alla åldrar.

Hälsning från Lyckan! Ett glatt gäng som just festat
med korvgrillning och fika vid kvartersgården Lyckan på Himmelsvägen i Storvreta. Runt Siv Rang
har samlats Nima, Dalia, May, Sara, Ramadan,
Mohammed och Yosef.
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Gudstjänstgrupper i höst
Under sommaren tar det gemensamma
arbetet inför söndagen uppehåll men i
höst startar det igen. Fundera på om inte
just du har lust att komma ibland till församlingsgården och prata igenom söndagens gudstjänst. Man kan välja en grupp
med fasta datum eller komma när det passar.Välkommen med!

Katekumenat –
en vuxen väg till tro
Ångrar du att du inte tog chansen att
konfirmeras som tonåring? Hade du
hellre konfirmerats nu för de verkar ha
så roligt nu för tiden? Är du nyfiken på
kristen tro?
I höst startar förhoppningsvis en ny
grupp med vuxenkonfirmander där man
antingen kan sikta på dop eller konfirmation eller varför inte förnyelse av dopet.
Vill du med? Kontakta Kristina Hognesius Lockner, ansvarig präst.

Onsdagkvällar i
församlingsgården
Efter midsommar till och med augusti
kommer vi att fira mässa i kapellet varje
onsdag kl 18.30. Det är en enkel nattvardsgudstjänst med kvällsfika efteråt för
den som vill.

Upptaktsgudstjänst för
Ärentuna församling
Boka redan nu in att komma till gudstjänsten i kapellet 30 augusti kl 11. Det
blir en gudstjänst för alla åldrar med betoning på att vi ska ge varandra en skjuts in
i det nya läsåret. En bra start, helt enkelt.
Mer info i nästa nummer av Kyrkbänken.

Sommar i Ärentuna kyrka

Öppen kyrka

Torsdagen den 11 juni kl 19

Välkommen att titta in i den fina, nytvättade och renoverade Ärentuna kyrka. Så
gott som hela sommaren finns möjlighet
att besöka kyrkan och träffa anställda och
volontärer som gärna berättar om kyrkan,
visar på målningar, serverar kaffe m.m.

Föredrag: Patricia Tudor Sandahl, fil dr,
leg psykolog, författare och retreatledare. I
sitt föredrag kommer hon att ta upp tankar kring dödssynderna med koppling till
den synnerligt märkliga målning i kyrkan
av Dödssyndsmannen.

Vardagar mellan 8 juni och 18 juni och
därefter vardagar 29 juni till 21 augusti är
kyrkan öppen dagtid och för det mesta
bemannad. Dessutom är kyrkan naturligtvis öppen i samband med gudstjänster och andra evenemang. Se aktuellt på
hemsida och predikoturer.

2 sön e tref, 14 juni kl 11
Konsert: Camerata Englund framträder
med musik från Ärentuna kyrkas barndom. Under ledning av Gunnar Englund
framför ensemblen musik av renässansens
stora kompositörer, Monteverdi och Orlando di Lasso.

med inspiration av kyrkmålningarna tillsammans med Siv Rang Pettersson och
Carin Nordlund.

Tisdagen den 16 juni kl 10–15
”Upptäck din kyrka”. Familjedag
Upptäck din kyrka, teater, grillning, m.m.
Samling vid församlingsgården kl 11 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.

Efter konserten: Kom och brodera
Kyrkbänken nr 3 2015
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Resa till vännern
en del av landet till Great Zimbabwe – den
plats som var ursprunget till landet Zimbabwe och ett av världens världsarv. Vi blev
varse att handelsvägarna gått från olika delar av världen hit och man har funnit såväl
kinesiskt porslin som ädelstenar från Sinai.
Zimbabwe har aldrig varit isolerat.

Relation till Svenska kyrkan

Samling utanför församlingskyrkan i Highfield.

Så glada vi blev, Gunborg Alex och jag,
då vi efter en lång resa blev mottagna av
gamla vänner! Redan på flygplatsen mötte
oss Libabi, Douglas och Stewart som har
varit här och hälsat på oss. Även Patricia,
som är präst i Highfield och hennes make
Edwin stod och välkomnade oss. Det kändes som att komma både bort och hem. Vi
var i goda vänners sällskap. För fyra år sedan
var Gunnel Axelsson och Ulla-Karin Zetterström där och hälsade på och för två år
sedan var Douglas och Libabi från Highfield hos oss. Med två års mellanrum är tanken att resan ska gå i någon riktning mellan
våra församlingar. Men redan i höst får vi
ett längre besök av en präst från Zimbabwe
som ska vara volontär hos oss under sex
veckor – för att sedan fortsätta till Björklinge pastorat under ytterligare sex veckor.
Vi hoppas att det som ska möta honom,
trots vårt kalla klimat, är värme och glädje!
– Det finns två saker som man särskilt
kan säga om Zimbabwe: Vi har fred och
en fruktansvärt stor arbetslöshet, berättade

Great Zimbabwe
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biskop Faindi. Sedan 1,5 år är han biskop
för ett av de tre stift som finns i Zimbabwe.
Gunborg och jag fick möjlighet att inleda vår vistelse med ett besök hos honom.
Problemen med arbetslöshet är något som
bekymrar de flesta i Zimbabwe. Många
ungdomar går universitetsutbildningar och
slutar ändå sin karriär med att sälja egenodlade grönsaker vid vägen. Kompetensen
finns, viljan finns, behoven finns – det är
bara jobben som inte finns. Zimbabwe är ett
land där invånarna har stor uppfinningsrikedom för att hitta möjligheter till försörjning.
Landet var en gång Afrikas kornbod,
en engelsk koloni och hette då Rhodesia.
Naturens skönhet överträffade alla våra förväntningar.Vi reste förbi märkliga bergsformationer, mängder av lummiga lundar av
bl a jakaranda och tulpanträd, stora öppna
vidder för vilda och tama djur, vackra bergsmassiv och sjöar. En dag fick vi möjlighet att
närma oss de vilda djuren som Afrika är så
känt för; lejon, krokodiler, hyenor, papegojor mm. Ytterligare en dag reste vi genom

Highfield församling ligger i centrala Harare
och dit kommer personer från hela staden för
att delta i gudstjänster och verksamheter. Det
finns givetvis en mängd olika kyrkor i Harare,
och de flesta samfund finns representerade.
Med den Evangeliska lutherska kyrkan i Zimbabwe finns sedan drygt hundra år relationer
till Svenska kyrkan. Relationer som berättar om vänskap, att dela tro och liv, att dela
glädje och sorg. Göran Liljestrand, som var
kyrkoherde i Vattholma pastorat tidigare, hade
också anknytning till landet. Hans farfar som
var missionär ligger begravd i Zimbabwe. Biskop emeritus Tord Harlin, som tagit bilderna
i Tenstaboken, är också en välkänd profil! Tyko
och Karin Holgersson i Storvreta, som var
missionärer där, finns i mångas minnen – och
de böcker som Tyko gjorde för undervisning
används alltjämt. Ju längre vi är där, desto fler
relationer upptäcker vi mellan våra systerkyrkor. Kyrkan byggdes i slutet av 60-talet och
har en prästbostad inne på gården – liksom
ett hus för söndagsskoleverksamhet och andra
möten. Prästfamiljens vardagsrum fungerar
som ett allrum för församlingsborna. Där möts
man, samtalar eller bara tittar in för att säga hej.
TV:n står på och i soffan sitter vi och trängs.
Under tiden kommer och går människor. Vi
hör skratt från köket och barn leker på gården.
När vi var där rådde glädjeyra över det

Gunborg Alex och Christina Engqvist lunchgäster.
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na i Highfield i Harare, Zimbabwe
förstapris som kyrkokören vunnit i en stor
körtävling som nyligen gått av stapeln i Harare. Libabi visade stolt upp den stora pokalen! Och under söndagens gudstjänst fick vi
möjlighet att lyssna på dem. Många av sångerna kände vi igen. Under gudstjänsten skiftades plötsligt de tyskinspirerade koralerna
mot härliga afrikanska rytmer och toner!
Högtidlighet byttes mot dans och glädje!
Trumman kom fram, söndagsskolebarn kom
in och sjöng! Allt får rum i denna trånga
och fulla kyrka. Efter den långa gudstjänsten samlades alla ute på kyrkans gård för
att möta varandra. Att ta varandra i handen,
hälsa och byta några ord med varandra är
viktigt. Det blev nästan överväldigande för
oss ”blyga nordbor” att hälsa på så många
– men väckte tankar hos oss om vikten av
att bli sedd och bekräftad i det egna sammanhanget.

Washandiri
Washandiris var något för oss ganska okänt
– men i mötet med dem fann vi en sann och
djup glädje! Washandiris finns i många olika
samfund och är kvinnogrupper som träffas
för att be, sjunga, stödja varandra och församlingen samt dela vardagen tillsammans.
För att bli en washandiri behöver man gå i
lära i två år och sedan blir man vald och välsignad av sin församling. Washandiris har en
social/diakonal funktion i församlingen och
hjälper till med praktiska saker som behöver
göras. Under deras möten blir det ofta samtal kring bibeltexter och hur man kan hjälpa
personer som står utan det nödvändigaste.
En varm och solig dag blev vi bjudna på
lunch hos Charles och hans fru. De är farmare och har en stor gård i Harare. Deras

barn var utflugna och läste vid universitet
i Sydafrika. Själva var de nyligen pensionerade och hade lämnat ett hektiskt yrkesliv
för att ägna tid åt boskap och odling. Det är
många seder som har förändrats hos oss, berättade de. När par gifter sig numera reser de
ofta bort på smekmånad. Det gick inte för
sig förr! Då skulle bruden komma hem till
de blivande svärföräldrarna och städa hela
huset, bada barnen, laga den finaste middag
hon kunde och visa att hon var en av dem!
När allt det var gjort kunde man tänka sig
en eventuell resa någonstans. Familjen har
en central roll i Zimbabwe. Man behöver
hjälpas åt för att klara vardagens alla bestyr.
Ofta är det minst 5-6 barn i familjerna och
många familjer tar även hand om fler barn
än sina egna. Aids har skördat många offer
och lämnat barn föräldralösa, många unga
kommer till Harare för att studera eller söka
jobb – och då kan släktingar få ställa sin bostad till förfogande.
Vi konstaterar att trots att Sverige är ett
förhållandevis rikt land, är vi fattiga på barn.
Och Zimbabwe borde vara ett rikt land,
med alla sina tillgångar, men det kommer
sällan folket till del. Under den långa resan
hem fick vi även möjlighet att dela tankar
med Bertil Murray från Uppsala stift och
Mats Thurfjell och Monna Josefsson från
Björklinge som också varit på vänförsamlingsbesök. Vi har mött mycket glädje och
gemenskap under en vistelse om kändes
alldeles för kort! Varje söndag tänder vi ett
ljus för församlingen i Highfield och ber
för varandra. När avstånden är långa är detta
en möjlighet att alltid bära varandra i våra
tankar.

Christina Engqvist i ett möte med en grupp washandiris.
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Libabi visade stolt upp pokalen!

Text och bild:
Christina Engqvist och Gunborg Alex

En liten tös vet hur man använder trumman.

Savannens konung.
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Tensta församling

Kyrkans sommarkvällar
Välkommen till kyrkans sommarkvällar i
Tensta.Vad händer då? Detta tror vi kommer bli supertrevligt! Ett tillfälle då gamla
och nya bekantar får mötas i en uppsluppen och fin miljö.
Kyrkans sommarkvällar kommer präglas av härlig musik i olika former, grilldoft
och vittnesbörd från människor som haft
intressanta erfarenheter av livet. Jag kan
lova att ni inte kommer bli besvikna eller
känna er uttråkade… snarare upprymda
och att ni kanske fått ett nytt perspektiv
på det som vi kallar livet!

När? 22 juli, 29 juli, 5 augusti
och 12 augusti
Var? Utanför Tensta församlingssal och
muséum nedanför klockstapeln.Vid dåligt
väder inomhus!
Grillning: Alla tar med sig eget att grilla,
tillbehör till detta och dryck. Tänk knytkalas! Församlingen står för engångsmaterial att äta på och med samt dricksglas.
Församlingen bjuder även på kaffe och
något till efter grillningen. Recept (om

man behöver detta) kommer att finnas på
hemsidan.
Musiken: Vi kommer satsa på folkmusiksunderhållning.Vid psalmsång kommer
vi dessutom tillämpa folkmusiksgenren.
Vi vill uppmuntra pastoratets spelmän att
komma och delta med sina instrument
under lättsamma former…och BUSKA.
Program:
18.00 Samling och vi sjunger och lyssnar
till musik därefter slänger vi vårt medhavda på grillen.
19.30 ca Vi har ätit färdigt och dricker
kaffe och får då lyssna till ett intressant
vittnesbörd!
20.00 ca Vi lyssnar till mera musik och
sjunger … ja vill man så kan man ju också
dansa.
20.30-21 ca Vi avslutar med en stämningsfull andakt i kyrkan med mycket tända
ljus och härlig musik.
Frågor: Ring mig, Nicklas Fredlund.
HJÄLP! Vi behöver några frivilliga som
kan vara med och anordna detta på plats.
Ring mig och anmäl er!

Sommaröppethus!
När personalen går på semester tar församlingen över. Vi prövade detta förra
sommaren med ett väldigt fin resultat.
Några frivilliga åtog sig att hålla Kyrkans
hus öppet på tisdagar, ordna kaffe och saft
och se till att allt är iordningställt och låst
när det var dags att gå hem.
Så blir det i sommar också. Kyrkans
hus hålls öppet av församlingsbor tisdagar kl 9-12 veckorna 27–33 för fika och
lek! Utomhus när vädret är somrigt och
fint, inomhus regniga dagar.

Sommarcafé i Kyrkans hus.

LÖRDAG 13 JUNI KL.10-16
Folkdans/folkmusik (Tensta folkdanslag) Y Bonnjazz – ett kul gäng från Hälsingland
Linedans och körsång – PRO Y Bluehunters Y Lingrävare/Trucks
Skyttorps Maskinmuseum Y Traktorer från Viksta traktormuseum
Veteranbilar Y Nostalgigarage Y Nostagicafé Y Hälsomarknad Y Hantverk
Smycken Y Handarbete Y Lakritsremmar Y Rökt korv/kött Y Godis Y Te
Företagsexpo Y Garn Y Blommor Y Loppis
Kyrkans hus serverar Sopplunch Y Hamburgare och korv Y Vårrullar
+ mycket annat...

MISSA INTE:
Maskinsamlaren Claes Nilsson.
Massor av antika lingrävare, motorer
och andra tunga maskiner i rörelse
Mer än 100 fungerade enheter!

Många roliga aktiviter för barnen!
bl a: Karuseller/tivoli Y Åka brandbil Y Ansiktsmålning
Experiment Y Fiskdamm Y Ponnyridning

Varmt välkomna till en trevlig dag!

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 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

Glad sommar
Varmt tack till alla barn som under våren deltagit i våra grupper! Höstterminen
kommer att starta vecka 35.
I början av augusti kan ni hålla lite extra utkik i era brevlådor, då kommer ni
få ett brev med mer grupp- och anmälningsinformation. Ha en skön sommar!
Emmeli, Pontus, Bella, Kristin och Johan
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Sommar i Tensta kyrka
Sommaren i Tensta kyrka kommet att handla mycket om ikoner. Ikonutställning, flera
föredrag med temat ikoner och en workshop med möjlighet att pröva på att själv måla
en ikon.

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.

4 eft tref, 28 juni
Kl 11 Högmässa. Invigning av ikonutställning
Vid öppnandet av utställningen kommer Helena Bodin att hålla ett föredrag:
”Jag vill det gyllene – ikonen och det liturgiska allkonstverket”.
Helena Bodin är docent och universitetslektor vid Newmaninstitutet i Stockholm och undervisar i teologiska kulturstudier. Som särskilt forskningsintresse har
hon relationerna mellan modern littera-

Söker du ett sammanhang där du som
vuxen kan samtala och reflektera över
livsfrågor? Då kanske katekumenatet
är någonting för dig. Det vänder sig till
vuxna och som är nyfikna på eller söker
en tro och som vill utforska vilka andliga
upptäckter som kan göras inom kyrkan.
Vattholma pastorat kommer under en
vecka i juli (13-17) erbjuda ett forum för
samtal kring tro.

Torsdagen den 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 reformationen skildras i konsten. 2015 har
temat Bilden inför Lutherjubileet 2017
och Christina berättar och visar sina
Luther-ikoner – skildringar av avgörande
händelser och vägval i Martin Luthers liv.

2-5 juli
Ikonworkshop med Christina Lundström,
Församlingssalen

6:e sönd eft Trefaldighet,12 juli
Kl 9.30 Högmässa med föredrag. Anders
Hägglund talar om: ”Koptiska ikoner –
himmels dragningskraft

Lördagen den 14 augusti
Tenstadagen. Gudstjänst kl 14.00

ställningar och erfarenheter. Ämnen som
kan diskuteras är dopet, bibelns koppling
till nuet, nattvard, bön.
Var? Sockenstugan i Tensta 14-16 (fredag 17/7 10-16)
När?13-17 juli (fredagen 17 juli avslutar
vi katekumenatet med en dagsutflykt)
Väl mött!

Hur går det till?

Anmälan sker senast 10 juli till Nicklas
Fredlund 070-632 94 01 eller nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

I en liten grupp, med andra katekumener
och män och kvinnor aktiva i kyrkan, får
du dela din livshistoria, komma med frågor och sedan i din egen takt finna en
personlig tro. Du får vägledning, handledning och undervisning utifrån dina fråge-

Inristning av de första och sista bokstäverna i det
grekiska alfabetet. Bokstäverna är omslutna av
evighetens cirkel som kan ses som en bild för hela
skapelsen. Jesus är Guds ord genom vilken allt har
blivit till.

Kyrkbänken nr 3 2015

tur och den ortodoxt kristna traditionen
med dess bysantinska rötter.

Linda Mickelsson, IKON
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Lena församling

Gustaf Hellsing,/Ikon

TACK alla barn och föräldrar i öppet hus,
miniminiorer, miniorer, barnkör och musiklek.
TACK alla hantverkare på hantverkscafét och TACK ni tappra promenadare i
promenadgruppen.Vi önskar er en riktigt
skön och avslappnad sommar och hoppas
vi ses igen nästa termin!
Mari, Pontus, Kristin och Bella.

Sommarlov
Nu tar vi sommarlov i alla våra ordinarie
grupper. Startar igen v. 36.
Öppna lekskolan start måndag 31/8 kl 9-13
Miniminiorer start måndag 31/8 14–16
Barnkör start tisdag 1/9 kl 14-15
PilgrimsJuniorer start tisdag 1/9 kl 15-17
Miniorer start onsdag 2/9 kl 14-16
Babyöppet start torsdag 3/9 kl 9-12
Med reservation för ev. ändringar.

Kick-off på Trekanten
Kom och var med och sparka igång en
ny termin!
Söndag 30 augusti kl 11.
Festlig gudstjänst för små och stora därefter sensommarbuffé och tårtkalas!
Välkomna hälsar
Pontus, Mari, Kristin och Bella
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Sommarkul
– för dig som fått sommarlov! (fkl-år 5)
Vi träffas må – to (15-18 juni)
mellan kl 9-16			
Måndag: Vem är vem? Bad och lek
i Skyttorp
Tisdag: Utflykt till Evolutionsmuseet i
Uppsala
Onsdag: Utflykt till sommarcafé i
Storvreta, teater och lek
Torsdag: Musik, pyssel och lek i
Vattholma, avslutningsmiddag med
föräldrar och syskon kl 16.
(Med reservation för ändringar)
Kostnad: 60 kr per dag och barn
(täcker mellis, lunch och resor).
Vi kan max ta emot 20 barn.
Ledare för sommarkul: Emmeli Andersson, Maj-Inger Johansson och Gabriella
Bergkvist
Välkommen med din anmälan.

Pilgrimsvandringar i sommar
Det är aldrig fel att röra på sig. Inte heller
att göra det i gemenskap och i eftertanke.
Pilgrimsvandring är ett perfekt sätt att
under rörelse öka på sin självkännedom,
att kanske känna fridskänslor och, vem
vet, också en Gudsnärvaro!

inne i kyrkan. Därefter erbjuds man skjuts
tillbaka till ev. bil vid Lena kyrka.

Sommarens vandringar

Bra att ha: Vandringsskor och kläder
efter väder.Vattenflaska och en lunchlåda.
Kaffe bjuder församlingen på efter maten.

Vandringarna äger rum måndagar fr o m
vecka 29 (alltså 13 juli) t o m vecka 34 (17
augusti).
Vi samlas i Lena kyrka kl 10 och går till
Tensta kyrka. När vi nått halvvägs stannar
vi för att fira en pilgrimsmässa tillsammans. Vid ankomst äter vi vår medhavda
lunch i gemenskap ute i trädgården om
vädret tillåter, om inte så hittar vi en plats
Kyrkbänken nr 3 2015

Vandringen är sammanlagt 6,5 km och
vi beräknar att det kommer ta lite dryga
2 timmar att ta sig till Tensta i lugnt och
sakta mak!

Hjärtligt välkommen att delta i en, på
alla sätt och vis, meditativ, stärkande vandring!
Vill man delta endast på mässan halvvägs så går detta bra, ring för info.Väl mött
Nicklas Fredlund, präst, 070-6329401,
nicklas.fredlund@svenskakyrkan.se

Barockpolska och Bingsjölåt
Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia
Österholm spelar i Lena kyrka den
2 augusti kl 18.00
Erika och Cecilia, fiol, nyckelharpa och
sång, spelar folkmusik i tradition efter
bland annat Viksta-Lasse, blandat med
egna kompositioner och visor.
Erika, fiol, och Cecilia, nyckelharpa, har
båda sina rötter i den uppländska folkmusiken. Erika är Riksspelman på fiol och
har tilldelats bland annat Viksta-Lassestipendiet, Pekkos Gustavs hederspris och
Upplands spelmansförbunds guldmärke.
Cecilia har med bandet ”Siri Karlsson”
prisbelönats på Manifestgalan och Folk
och världsmusikgalan 2012 samt fick
Landstinget i Uppsala läns kulturstipendium 2014.
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församlingsboken

Döpta
Tensta församling
2/5 Hilma Alina Viktoria Eriksson
3/5 Carl Vidar Mattias Kjell

Lena församling
28/3 Viktor Johan Robert Holmgren

Ärentuna församling
14/3 Noa Knut Johan Lindbäck
21/3 Ellen Sofia Hwass
21/3 Ida Johanna Hwass
21/3 Emil Erik Oskar Jansson
18/4 Billy Daniel Andersson
25/4 Isac Eriksson
25/4 Linnéa Signe Ekeljung
2/5 Ebbe Karl Harald Ohlander
2/5 Julia Elisabeth Iris Lange
3/5 Oliver Andreas Bichara Eriksson

Konfirmerade
Lena församling
9/5 Marcus Dahlén
Max Dahlén
Isak Eriksson
Oscar Molund
Ärentuna församling
23/5 Adam Borghede
Samuel Carlsson
Catharina Lundqvist
Rickard Lundqvist
Maximilian Mattsson
Oskar Tapper
Emil Wanrud
Herman Vänman

Vigda
Ärentuna församling
28/2 Torbjörn Eriksson och
Sara Tingvall

Avlidna
Ärentuna församling
30/3 Per Erik Kvist
2/4 Siv Margareta Johannisson

Lena församling
7/4 Veine Erik Roger Johansson

Prästgården i Trönö där Nathan Söderblom växte upp.
Nathan Söderblom, ärkebiskop mellan
1914 och 1931, blev bl a berömd för
sitt fredsarbete, som var en reaktion på
första världskriget. Vidare gjorde han
mycket betydelsefulla insatser i ekumenik och samlade till den stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Året
före sin död erhöll han Nobels fredspris

Välkommen med på en bussresa
till Söderblomsspelet i Trönö kyrka
Onsdagen den 1 juli ordnar Alunda församling tillsammans med Vattholma pastorat en bussresa till Trönö i Hälsingland.
I Trönö ska vi se Söderblomsspelet, som
är ett samarbete mellan Norrala-Trönö
församling och föreningen Söderblomsspelet. Det handlar om ärkebiskopen och
nobelpristagaren Nathan Söderblom och
framförs i Trönö kyrkans vackra uterum.
Regissör för spelet är Hans Klinga och
medverkar gör bl.a Tomas Bolme.

Innan föreställningen kommer vi att äta
lunch tillsammans.
Kostnaden för resa, inträde och mat är
400 kr, vilket ska betalas till Alunda församling före resan. Anmälan vill vi ha in
senast 21 juni. Bg 453-9078 – pluskonto
10 14 14-1.
För mer information om resan:
Komminister Jan E Engqvist, Alunda
församling, 0174-153 54
alternativt jan.engqvist@svenskakyrkan.se

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: Camilla von Knorring, camilla.von.knorring@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 3 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

15

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Söndag 2 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet

Söndag 21 juni
Johannes döparens dag

Fredag 19 juni
Midsommarafton

Torsdag 11 juni

11.00 Högmässa. Ärentuna

Se Tensta

Onsdag 5 augusti

Söndag 28 juni
4:e sönd eft Trefaldighet

Midsommarfirande i Skyttorp
och Tensta

19.00 Kvällsprogram med
Patricia Tudor Sandahl: ”Dödssynder då och nu.” Ärentuna

18.30 Veckomässa

Lördag 22 augusti

18.00 Stilla mässa

Se Lena

11.00 Högmässa. Ärentuna

Söndag 5 juli
Apostladagen

Söndag 21 juni
Johannes döparens dag

11.00 Musikgudstjänst. Tidig
musik med Camerata Englund.
Kyrkkaffe.
Psalmbroderi med Siv Rang
och Carin Nordlund.
Ärentuna

Onsdag 12 augusti

18.00 Kvällsmässa

18.30 Veckomässa

Söndag 12 juli
6:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Högmässa med konfirmation

Tisdag 16 juni

18.30 Veckomässa

Söndag 14 juni
2:a sönd eft Trefaldighet

”Upptäck din kyrka.”
Familjedag i Ärentuna

Onsdag 17 juni
18.30 Taizébön

Fredag 19 juni
Midsommarafton
10–14 Midsommarfirande vid
Församlingsgården
23.00 Musik i sommarnatten.
”Vatten” med Ditte Andersson, Kajsa Ekstav och Anders
Bromander. Ärentuna

Söndag 9 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet

Söndag 16 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Onsdag 19 augusti
Söndag 23 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Onsdag 26 augusti
18.30 Veckomässa

Söndag 30 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Mässa med upptakt

18.00 Musik i sommarkväll
med musikgruppen Alt som allt

Söndag 19 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Friluftsgudstjänst vid Salsta slott. Kyrkkaffe i slottscaféet
och guidning av slottet

Söndag 26 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Kvällsmässa

Söndag 2 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Barockpolska och Bingsjölåt. Musik i sommarkväll
med Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Österholm

Söndag 28 juni
4:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Invigning av
utställning av koptiska ikoner.
Föredrag av Helena Bodin.

Torsdag 2 juli
19.00 Ikonföredrag: Ikonen i
den lutherska kyrkan.
2–5 juli Ikonworkshop med
Christina Lundström

Söndag 5 juli
Apostladagen
9.30 Högmässa med ikonvälsignelse

Söndag 12 juli
6:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Föredrag av
Anders Hägglund.
Söndag 19 juli

Söndag 21 juni
Johannes döparens dag

Söndag 9 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Friluftsgudstjänst. Café

11.00 Friluftsgudstjänst vid
Salsta fornborg

Kristi förklarings dag

Söndag 16 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet

Söndag 26 juli
8:e sönd eft Trefaldighet

Onsdag 24 juni
18.30 Veckomässa

Söndag 28 juni
4:e sönd eft Trefaldighet

18.00 Kvällsmässa
Söndag 23 augusti

Se Tensta

12:e sönd eft Trefaldighet

Onsdag 1 juli
18.30 Veckomässa

Söndag 5 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa

Onsdag 8 juli

11.00 Gudstjänst

Onsdag 15 juli
18.30 Veckomässa

Söndag 19 juli
Kristi förklarings dag

Söndag 30 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet

Lördag 8 augusti
Tenstadagen

11.00 Upptaktsgudstjänst.
Trekanten

Fredag 14 augusti

Se Lena

Onsdag 22 juli
18.30 Veckomässa

Söndag 26 juli
8:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Onsdag 29 juli
18.30 Veckomässa

Måndagar i vecka 29 – 34 firas Pilgrimsmässa vid 11-tiden
på någon plats mellan Lena
och Tensta kyrka. Kontakta
Nicklas Fredlund (se sid 15)

Lena
församling
11.00 Högmässa

Fredag 19 juni
Midsommarafton
Midsommarfirande i Vattholma.
Ungdomscafé på Trekanten

Lördag 20 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Trekanten

9:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa

Pilgrimsmässor under
sommaren

Söndag 14 juni
2:a sönd et Trefaldighet

9.30 Högmässa
Söndag 2 augusti

18.00 Kvällsmässa

18.30 Veckomässa

Söndag 12 juli
6:e sönd eft Trefaldighet

Se Lena

Tensta
församling Lör-

dag 13 juni

14.00 Psalmtoppen med Lars
Thisner och Kristin Warngren.
Kyrkans Hus

Söndag 14 juni
2:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

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

14.00 Gudstjänst
Mässa med Svenska kyrkan i
utlandet. Sven-Bernhard Fast

Söndag 16 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Lördag 22 augusti
Pilgrimsvandring mellan Viksta
och Lena

Söndag 23 augusti
12:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Avskedspredikan av Johan Lautmann.
Kyrkokören
Söndag 30 augusti

13:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Gudstjänst. Surströmmingsskiva. Kyrkans hus
Högmässa

