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Vi är på väg
I somras reste jag och maken norrut och
kom att bo en vecka i ett torp utanför
Östersund. Alldeles vid husgaveln gick S:t
Olofsleden. Leden var uppdelad i olika
vandringsleder som strålade samman inte
långt från stället där vi bodde. Varje dag
kom vandrande människor och gick längs
leden. Alla var på väg mot ett och samma
mål; Trondheim.Vi såg dem gå förbi, och
tankarna gick till vår fina vandringsled,
Marialeden, här i vårt eget pastorat.
Ett par veckor senare var vi på besök i Karlstad och tog en båttur ut till
Hammarö. Även där mötte vi samma
vandringsled – men nu var avståndet lite
längre till Trondheim. Vi såg ränslar och
vandringsstavar, tydliga markeringar längs
stigarna och intill kyrkan fanns ett litet
pilgrimshus. Det är underbart vackra leder genom det svenska landskapet. Under
alla vandringar möter man uppförs- och
nerförsbackar, sol och regn, värme och
kyla, dag och natt. Ibland förs man längs
stigen ut i det stiglösa – för att stega ut en
framtid på egen hand och förhoppningsvis med en visshet att Gud är nära och
leder oss. När vi ser tillbaka kanske vägen
var självklar – men just då vi står där och
ska ta första steget framåt, vet vi inte vad
som väntar. Egentligen är hela livet så. Vi
är på väg – men vet inte alltid hur det
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ska gå och kan ibland känna oss vilsna. I
synnerhet då vi ska gå en väg som är ny
för oss. Inför hösten kan det kännas så för
många. Man börjar kanske studera på en
ny ort, börjar i en ny skola, startar upp
på jobbet med något nya förutsättningar.
Framtiden är alltid något vi vandrar emot
– oviss om hur vår vandringsstig kommer
att se ut. Men förhoppningsvis finns små
markeringar, som längs pilgrimslederna,
som kan ge vägledning. I samtal med Gud
och varandra kan vi finna en vägledning
som pekar på vägens riktning.
För min egen del ändras min vägs
riktning. Efter åtta år som kyrkoherde i
Vattholma pastorat för vägen mig tillbaka
till min barndoms bygd; Stockholm. Efter 22 års tjänst i Uppsala stift så tar vi
ett nytt steg i livet. Jag har blivit vald till
kyrkoherde i Högalids församling där jag
hoppas få många givande år och tjäna en
ny församling – och vi kommer nära våra
anhöriga.
När jag ser tillbaka på mina åtta år i
Vattholma så gör jag det med glädje och
tacksamhet. Här har jag mött både medgång och motgång, lärt känna många
människor, tagit bra och mindre bra beslut – men arbetet har utvecklats. När jag
nu lämnar er kommer jag att sakna de un-

derbara medarbetare, förtroendevalda och
församlingsbor som finns här och som
medverkar till att skapa en god anda i våra
tre församlingar!
Att bryta upp är utmanande. Det kan
ge nya möjligheter, föra oss in på andra
vägar och är lite fyllt av bävan för alla som
berörs. Just nu är vi ju fler som, oturligt
nog, bryter upp ungefär samtidigt. Mitt i
allt det som händer kan något nytt få växa
fram! Olika personer för med sig olika
perspektiv och möjligheter. Att ställa sig
till förfogande kan göra att Gud leder oss
en väg vi inte anade eller trodde. Så är
det inte bara för mig – utan för var och
en av oss. Församlingen påverkas inte bara
av sina medarbetare och förtroendevalda
– utan i allra högsta grad av Dig! Vi som
finns här gör skillnad tillsammans.Vi är på
väg! Nog kommer våra vägar att korsas
på olika sätt?
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.
(Per Harling, Sv Ps 730)
Christina Engquist
kyrkoherde
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Påve Tawadros

Besök från den världsvida kyrkan
Biskop Job Mbwilo
Vid högmässan den 30 augusti kl 11 i
Storvreta kapell gästas vi av biskop Job
Mbwilo från South Western Diocese i
Tanzania. Biskop Job är på besök i Uppsala stift och vill gärna möta en församling
och fira gudstjänst på söndagen.
Efter gudstjänsten kommer vi att servera lunch och Gunborg Alex och Christina
Engqvist kommer att berätta om besöket
i vår vänförsamling i Highfield i Harare.
Men det blir även tid för samtal med biskop Job och dessutom extra musik under
både gudstjänst och lunch. Se mer info på
sid 5 under ”Upptaktsgudstjänst.

Påve Tawadros på Sverigebesök
Aposteln Markus kom till Alexandria och
bildade den första församlingen där år
42 e Kr. I Alexandria bodde många judekristna under denna tid, bl a Theofilus
som evangelisten Lukas riktar sitt evangelium till. Idag tillhör 95% av de kristna i
Egypten den koptiska kyrkan. En gren av
den finns även i Etiopien.

Sedan ”den arabiska våren” har de
kristnas roll och ställning kraftigt förändrats i Egypten och många kopter har
lämnat landet för att bosätta sig på andra
ställen där det finns bättre förutsättningar
att utöva sin tro.
Den koptiska kyrkan leds av en påve
och ca hundra biskopar. Påve Tawadros
gör ett Sverigebesök i slutet av september
för att bl a vara med i Uppsala vid öppnandet av Kyrkomötet. I samband med
det gör han och hans delegation ett besök
i Tensta kyrka den 22 sept kl 20 för att
fira kvällsgudstjänst med oss. Efter gudstjänsten serveras lite kvällste och det finns
möjlighet att möta honom.

Pastor Morelife på väg
Sedan många år har Lena församling ett
vänförsamlingsutbyte i Highfield, Harare.
Människor från de två församlingarna har
besökt varandra regelbundet och vi har
försökt hålla kontakten levande mellan
dessa möten. Nu senast var alltså kyrkoherde Christina Engqvist och Gunborg

Alex från Tensta i Harare (se nummer
3/15 av Kyrkbänken).
Nu vidgar Uppsala stift samarbetet
mellan stiftet och den evangelisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe och öppnar för
en möjlighet att resa för en lite längre
tid och göra ett arbete som volontär i en
församling. Den 5 september anländer
pastor Morelife för att arbeta i Vattholma
pastorat under sex veckor. Efter dessa sex
veckor kommer han flytta över till Björklinge pastorat för att göra motsvarande
arbete där.
Under sin tid hos oss bor pastor Morelife hos Gunnel och Svante Axelsson i
Vattholma. För honom och för oss är det
viktigt att få utbyta tankar, idéer och kunskap med varandra! Den 6 september kl
11 hälsas han välkommen i gudstjänsten
i Storvreta.

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: Friluftsgudstjänst vid Salsta fornborg. Foto: Anki Lindström Larsson
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Ärentuna församling

Gudstjänstlivet i Storvreta
I församlingsgården i Storvreta finns
många rum för möten för stora och små.
I ena änden finns kapellet, som är något
av husets blodpump. Här samlas folk i alla
åldrar under veckans alla dagar för att be,
sjunga, lyssna, tända ljus, vara tillsammans
inför Guds ansikte.

Söndagar kl 11
Så gott som varje söndag kl 11 firas veckans huvudgudstjänst. För det mesta är det
högmässa, gudstjänst med nattvard, men
en gång i månaden är gudstjänsten mer
riktad till yngre, s k familjegudstjänst.
Alla gudstjänster är en mötesplats för
folk i alla åldrar och barngudstjänstvärdar
medverkar alltid på olika sätt. Då det inte
är familjegudstjänst kommer det att finnas
söndagsskola i ett närbeläget rum.

Inför söndagen
Söndagarna förbereds i en träff i församlingsgården tisdagen innan i samma vecka.
Att delta i den planeringen är helt öppen.
Vill man kan man skriva upp sig på att
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delta i en viss grupp som tjänstgör bestämda söndagar, men man behöver inte. I
gudstjänstgruppen pratar vi igenom söndagens tema, läser texterna, funderar på
psalmer och sånger och förbönsämnen,
bestämmer kyrkkaffet och olika ansvarsområden och ber för gudstjänsten.
Träffen i gudstjänstgrupppen tar en
timme och man samlas varje tisdag kl
18.30-19.30 vare sig det är gudstjänst i
kapellet på söndagen eller inte. Välkommen med!

Vardagsgudstjänster
Måndag–fredag: Middagsbön kl 12.45
Tisdagar: I anslutning till gudstjänstplaneringen på tisdagkvällarna kommer vi
i höst att börja fira veckomässa kl 19.30
udda veckor. Denna mässa ersätter den
som tidigare legat på onsdagarna och är
en enkel nattvardsgudstjänst som är tänkt
att ge lite påfyllning mitt i vardagen.
Kom gärna redan 18.30 och prata
gudstjänst och/eller stanna på te/kaffe
efteråt.

Onsdagar: Kl 18 blir det gudstjänst med
fokus på äldre barn/ungdomar i höst.Varje onsdag är det någon form av gudstjänst
eller andakt i kapellet. Jämna veckor firar
vi Ung mässa med sånger främst från Ung
psalm, en psalmbok med ett urval psalmer
med unga människor i fokus. En gång i
månaden är det Taizébön som bygger
på tystnad, bibelläsning och meditativa
sånger från det ekumeniska klostret Taizé
i Frankrike, och en gång i månaden är det
Pannkaksgudstjänst, som är tänkt att vara
en gudstjänst i högt tempo med bra musik, improvisationsteater och ljuständning.
Dessutom brukar vi då och då fira pyttegudstjänst med de yngsta i Öppna förskolan. Höstens datum är ännu inte satta,
så håll utkik.

För frågor och funderingar kring
gudstjänstlivet i Storvreta, kontakta
Elsa Westberg, präst.
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Nadja Gollbo, Gabriel och Simon Boquist,

Upptaktsgudstjänst

30 augusti kl 11 är det dags för upptaktsgudstjänst. Syftet är att gemensamt ge varandra en god skjuts in i det nya läsåret.

Vi kommer att fira gudstjänst med
nattvard. Dessutom finns det möjlighet
att lära sig lite mer om gudstjänstens olika
delar, varför man gör si eller så, och var
i Bibeln vi hittar de olika texterna som
alltid är med.
Det blir en traditionell högmässa men
på ett lättsamt sätt med många delaktiga.
Det blir också bra extra musik med Nadja

På väg till Schweiz

Gollbo, sång och bröderna Gabriel och
Simon Boquist, gitarr. Efter gudstjänsten
bjuds vi på lunch, kaffe, mer musik. Kyrkoherde Christina Engqvist och Gunborg
Alex kommer att berätta om sitt besök i
vänförsamlingen Highfield i Zimbabwe. I
gudstjänsten och samlingen efteråt deltar
biskop Job Mbwilo från Tanzania.

Siv Rang Pettersson, diakon i Vattholma
pastorat, har tagit tjänstledigt för att under
en tid arbeta som diakon och assistent i
utlandskyrkan i Zürich och Basel.

Vill du vara med och planera gudstjänsten är du välkommen på terminens
första träff ”Inför söndagen”, tisdag 25
augusti kl 18.30-19.30.

Bilden är hämtad från gudstjänsten i
Domkyrkan den 15 aug, då Siv och många
andra nya medarbetare i Svenska kyrkan i
utlandet sändes ut i sina olka uppdrag.

Ett omväxlande och viktigt arbete
väntar Siv, utlandskyrkans uppdrag är att
på olika sätt finnas till för utlandssvenskar,
turister, studenter, au pairer m fl.

Guds Andedräkt – en
mässa i Iona-anda
Den 18 oktober kl 11 firar Upplands Västra kontrakts alla församlingar gemensam
mässa i Bälinge kyrka. I år går musik och
innehåll i Ionas anda.
Iona är en kommunitet på den lilla ön
Iona vid den västra kusten i Skottland. Där
byggdes tidigt ett kloster som dessvärre
raserades av skandinaver under vikingatid.
Nu är just skandinaver flitiga besökare i
den kommunitet som uppstått i det gamla
klosterområdet. Dit reser människor från
hela världen för att fira gudstjänst tillsammans, dela liv, tro och tankar om hållbar
livsföring m.m.
Den 18 oktober firas en, för kontraktet
gemensam mässa, i Iona-anda. Musiken i
mässan ”Guds Andedräkt” är komponerad
av Liam Lawton, tonsättare med anknytning till Ionakommuniteten. Leif Nahnfeldt,
präst och musiker, har vistats och arbetat
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Iona abbey

på Iona och översatt mycket av deras psalmer och sånger till svenska. Han kommer
till kontraktsgudstjänsten för att leda kören
till vilken kontraktets körsångare särskilt
inbjuds till. Komminister Claes Hedström

från Uppsala domkyrkförsamling predikar.
Det serveras något ätbart efteråt och andra
aktiviteter erbjuds under dagen!

5

Ärentuna församling

Kyrkträffen hösten 2015
Till Kyrkträffen är alla daglediga välkomna varannan torsdag, udda veckor, kl 1315:15 i Församlingsgården, Ärentunav. 3,
Storvreta. Träffen börjar med gemensam
lunch kl 13 till en kostnad av 40 kr. Därefter samlas man för att lyssna på sångunderhållning eller ett föredrag.
9 sept (OBS! en onsdag) Pastoratsresa.
Den första träffen äger rum en onsdag
och då kan man delta i en resa för hela
pastoratet, dvs från våra tre församlingar.
Resan går till Skultuna messingsbruk och
Gryta kyrka i Örsundsbro, se mer information på nästa sida.
Avresa från Storvreta församlingsgård kl
09:15, tillbaka ca kl 17 i Storvreta.
Kostnad: 250 kr. Obs! jämna pengar. Anmälan senast 1 sept till församlingsexpeditionen, 36 62 10.
24 sept ”Vad är en Valvgubbe?”.
I våra senmedeltida kyrkor är ofta valven
utformade som stjärnvalv. Själva valvkuporna bärs upp av tegelribbor, som ibland
blir till stjärnor. Murmästaren och kyrkmålaren har utformat ribbornas avslut-

ning som gubbar, som liksom
bär upp valven.
Gunnar och Christina Ahlbäck från Morkarla kommer och
berättar om valvgubbar samt visar utställningen med broderade valvgubbar
8 okt ”Allsång med AKO”
Anna-Karin Oldeberg, även kallad AKO,
kommer och sjunger för och med oss.
AKO, bördig från Funbo, är välkänd allsångsledare och solist och uppskattad
Monica Zetterlund-tolkare.
22 okt ”Från resa till Zimbabwe”
Gunborg Alex från Tensta berättar och
visar bilder från pastoratets resa till Zimbabwe som hon deltog i förra året.
5 nov ”Visor från förr”
Mattias Jansson, sångare, musiker och
bonde från Almunge, spelar dragspel och
gitarr och sjunger kända visor från förr
tillsammans med kollegan Stefan Larsson.
19 nov ”Matkonst”
Storvretas matmästare Laleh Maghonaki
berättar och visar sin matkonst med persiska influenser.

Vill du sjunga i kör i Storvreta?
Kyrkokör

Barnkörer

Kyrkokören i Storvreta/Ärentuna söker
nya sångare i alla röstlägen inför terminstarten den 26 augusti.
Kören arbetar med en bred repertoar alltifrån äldre till nutida musik. För två år
sedan gjorde kören en resa till Berlin, där
man bl a sjöng i Svenska kyrkan.

Sångsvamparna 6–8/9 år
övar på torsdagar kl 14–15. Mellanmål
serveras från kl 13.30. Barn som går i
Storvretaskolan (ev också i Pluggparadiset) blir hämtade av vuxen.
Start 27 augusti.

Kom och lyssna när kören övar och
se om det kan vara något för dig! Vi övar
på onsdagar kl 19-21 i församlingsgården,
Storvreta.
Vill du veta mer, kontakta Margareta Ranudd.
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3 dec ”Adventsfest”.
Adventsfest med mycket god mat, sång
och musik av storvretabon Dan Lindau
tillsammans med dottern Gabriella. Lunchen kostar denna gång 80 kr
Anmälan till: Församlingsexpeditionen,
Els-Marie Eriksson tel 36 62 10, senast
kl 12 tisdagen samma vecka som träffen
äger rum.

Verksamhet för barn
i Storvreta
Höstterminen: 24/8–11/12
Måndagar:
13.30–16.00 Öppen förskola. Obs! Ny tid
Tisdagar:
14.45–15.30 Äldre barnkören, åk 3-5
15.30–17.00 Juniorer åk 3–4
Onsdagar:
16.00–18.30 Juniorer äldre, åk 5-6
OBS! Ny grupp
Torsdagar:
9.30–12.00 Öppen förskola, 0-2 år med
småbarnssång.
14.00–15.00 Yngre barnkören, åk 1–3
15.00–16.30 Miniorer åk 1–3, mellanmål
från 13.30
Fredagar:
9.30–12.00 Öppen förskola, möjlighet
till grillning
Frågor om barnverksamheten:
Ulla-Karin Zetterstrom
Ingrid Ivarsson

Sångstjärnorna 9–11 år
övar på tisdagar kl 14.45 -1 5.30 med
mellanmål från 14.15.
Start 25 augusti.
Barnkörerna övar i församlingsgården.
Anmälan till körledare Margareta Ranudd.
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Pastoratsresa
9 september

Resmål:

Skultuna messingsbruk och Gryta kyrka
8.30

Avresa från Klubbis
i Skyttorp

8.50

Påstigning vid Tensta kyrka
(påstigning efter vägen dit)

9.15

Påstigning vid Församlingsgården i Storvreta

10.45

Kaffe och filmvisning
på Skultuna messingsbruk,
därefter egen tid i fabriksbutiken, Iittala outlet m.m.
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13.00

Avresa från Skultuna

13.30

Lunch på Gaggeska gården,
Vallby friluftsmuseum,
Västerås

15.00

Avresa från Vallby

15.40

Besök i Gryta kyrka,
Örsundsbro. Håkan Nilsson
guidar

Pris 250 kr och betalning sker vid
påstigandet.
Anmälan senast 1 september till församlingsexpeditionen: Els-Marie Eriksson, tel 36 62 10 (Ärentuna förs) eller
till Maj-Inger Johansson, tel 070-876
02 17 (Tensta förs).

17.00 c:a Åter i Storvreta
17.45 c:a Åter i Skyttorp
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Tensta församling
Barnverksamhet
Kyrkans hus Skyttorp
Måndagar:
14.00–16.00 Miniminiorer, fsk
Tisdagar:
9.00–11.00 Barntimmar, 4–5 år
14.00–16.00 Miniminiorer, åk 1
Torsdagar 14.00–16.00
Miniorer, åk 2 och 3
Fredagar 9.00–12.00
Öppet hus
Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj.
Anmälan till grupperna sker till Pontus
Adefjord eller Emmeli Andersson.

Familjegudstjänster
6 sept Upptaktsgudstjänst i Kyrkans hus
kl 14 med bland annat bibelutdelning till
församlingens femåringar.
11 okt Tacksägelsedagen kl 9.30 i kyrkan.
Traditionellt skördelotteri. Syföreningen
bjuder in till kyrkkaffe.
8 nov kl 14 i Kyrkans hus. Pappalunch
från kl 12.
6 dec kl 9.30 i kyrkan. Julpyssel i sockenstugan.

Trosmedjan i församlingssalen
Vi kommer att fira gudstjänst i församlingssalen 13, 20 och 27 oktober kl 19.00.

Kyrksöndagar i höst
Kyrksöndag innebär att det efter gudstjänsten, som börjar kl 9.30, finns möjlighet att lyssna till föredrag.
Temat i höst är förebilder i tron. Kyrksöndagen avslutas senast kl 12. Under föredraget är det samling för barn på sockenstugans övervåning. En möjlighet till
fördjupning för alla åldrar!
Kyrkfrukost serveras. Vill du hjälpa
till med servering eller söndagsskola?
Kontakta Emmeli Andersson på tel: 0702303773 eller 366210
Program
27 sept Pastor Morelife från vår vänförsamling i Harare, Zimbabwe berättar om
sin kyrka.
25 okt ”Sankta Klara”. Rolf Larsson presenterar.
22 nov "Sankt Franciskus". Jan-Eric
Engqvist presenterar.
20 dec "Maria - förebild i tron".
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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 för barnen.

Vi kör som tidigare i bakvänd ordning
och börjar med samling kl 18. Om du
inte ätit middag kan du kunna köpa en
bit paj till självkostnadspris. Om du redan
ätit – kom och bidra till gemenskapen,
kaffe/te blir du bjuden på.
Välkommen att fira en lättsam gudstjänst, sjunga och umgås.Vi kommer sluta
senast 19.45.

Barnkör från 6 år
Sång är bra för barn, både för flickor
och pojkar. I kören får barnen en plats
för gemenskap och samhörighet, de
utvecklas musikaliskt och känner sig
ofta väldigt stolta och glada när de tillsammans får sjunga för andra.
Körövning onsdagar kl 14–14.45.
Barn i Skyttorps skola hämtas på fritids. Sång och mellis. Anmälan till kyrkomusiker Kristin Warngren.
Kristin Warngren, som på bilden här intill spelar blockflöjt till psalmerna under en friluftsgudstjänst under sommaren, leder barnkörerna
i Skyttorp och Vattholma.
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Träffpunkt dagtid
Kyrkans Hus i Skyttorp varannan onsdag kl 11.00 En möjlighet till gemenskap
med gamla och nya vänner.Vi träffas och
tar del av ett timslångt program och delar
därefter en lättare måltid.
9 sept Pastoratsresa
Resa till Skultuna messingsbruk och
Gryta kyrka i Örsundsbro. Anmälan senast 1 september. För mer info se sidan 7.
Anmälan senast 1 sept till Maj-Inger Johansson, 070-876 02 17. Kostnad: 250 kr.
Obs! jämna pengar.
30 sept Kommunalrådet har ordet.
Marta Obminska, moderaterna.
14 okt Jag såg något i dina ögon, mamma.
Om att förlora någon som fortfarande
finns. Ann Alalan författare, ambassadör
för Alzheimerfonden.
28 okt Dan Andersson		
Ingvar Sundin sjunger och berättar.
11 nov Mina dockor och reseminnen
Anna-Lena Ettemo visar och berättar.
25 nov Måndagar med Kerstin.
Om en resa till hunger och skräck. Författaren Eileen Rönnlund Holmgren berättar.
9 dec Adventsandakt och jullunch i Tensta.
Äventyrlig resa med späckhuggare.
Inez Jansson och Barbro Eriksson berättar.
Anmälan till lunchen senast 3 dec.
Tel: 070-876 0217

Tack alla som hjälp till under sommaren
Stort tack till alla ni församlingsbor som
under sommaren har hållit öppet för fika
och gemenskap i både Tensta och Skyttorp. Det har varit mycket uppskattat och
båda platserna har varit mycket välbesökta! Tack vare er frivilliga har kyrkan kunnat vara en träffpunkt under hela sommaren.
Stort tack till också till er som har hållit kyrkan öppen under några sommar-

veckor. Ni har funnits där för att ta emot
turister, guida och svara på frågor om vår
vackra och unika kyrka!
På bilden ser vi Mona Eriksson och
Berit Eriksson, två av dem som har hållit
i caféet i sockenstugan i Tensta. Bordet är
fullt av kakor som bland annat damerna i
Tensta kyrkliga syförening har bakat.

En vuxen väg till tro
I Vattholma pastorats församlingar finns många möjligheter till fördjupning i
både tro, liv och kunskap. För
dig som inte blev döpt som liten, av någon anledning inte
konfirmerades som tonåring
och för dig som vill förnyas
i ditt dop finns något som
kallas En vuxen väg till tro –
katekumenatet.
Det fungerar ungefär som
nutida
konfirmationsläsningar fast på ett ”vuxet”
sätt. Förutsättningen är att
ingen är ett oskrivet blad,

alla deltar utifrån den man
är, de erfarenheter man har
och de frågor man skulle vilja
ha svar på. Som avslutning på
”konfaåret” gör vi en resa …
Informationsträff: tisdag 29
september kl 19.30 i församlingsgården, Storvreta
Då pratar vi om upplägget
och bestämmer när och hur
ofta vi ska ses. Tror du att du
vill vara med men inte kan
komma då, så hör av dig till
undertecknad.
Kristina Hognesius Lockner

Foto: Lotta Sundberg/IKON
Kyrkbänken nr 4 2015
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Lena församling

Höstterminen i Lena församling
Minnesgudstjänst Allhelgonahelg
Söndagen den 1/11 kl 18.00, firar vi minnesgudstjänst i Lena kyrka. Kyrkan är öppen för besök fre kl 10-18, lör kl 10-18.

Sondomässa - sammanlyst
gudstjänst i Tensta kyrka
Söndagen den 15/11 kl 11.00, firar vi
mässa i Tensta kyrka. Musiken till mässan
är skriven av Martin Svensson och medverkande är pastoratets kyrkokörer.

Bordsmässa i Trekanten
Torsdagarna den 8/10, 5/11 och 3/12 kl
18.30, firar vi enkel bordsmässa i Trekanten. För den som vill stanna kvar, fortsätter
kvällen med samtalsgruppen till kl 21.00.

Besöksgruppen
Många sitter ensamma i sina hem och på
äldreboende. Är du intresserad att vara med
och vara en del av vår besöksgrupp med
fokus på våra medmänniskor, tveka då inte,
kontakta Mari Papadopoulou.
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Änglabygdsvecka vecka 40

Samtalsgrupp

Vi inleder vår Änglabygdsvecka med
samtalskväll tisdagen den 29/9 kl 19.00 i
församlingshemmet Trekanten i Vattholma. Det blir spännande gäster som delar
sina tankar med oss. Mer information
kommer.
Lördagen den 3/10 kl 9.30-17.00,
arrangerar vi ”En dag i och om bön”.
Vi börjar i Trekanten med kaffe, workshops och lunch. Vi pilgrimsvandrar upp
till sockenstugan, samtalar kring frälsarkransen och avslutar med förböns- och
lovsångsgudstjänst i Lena kyrka. Anmälan görs på tel. 0703-14 50 44 (Kristina
Hognesius Lockner) och 0730-20 36 61
(Mari Papadopoulou) eller via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vattholma,
senast torsdagen den 1/10. Minsta antal
deltagare 10. Deltagaravgift 100:-/pers.
inkl kaffe, lunch och material.

Gruppen samlas i Trekanten på torsdagar, udda veckor kl 19-20, med start den
24/9.

Söndagen den 4/10 kl 11.00, firar vi
Änglabygdsmässa i Lena kyrka. Medverkande är Kyrkokören i Tensta & Lena och
barnkören. Efteråt blir det kaffe, kakor
och sockervadd såklart!

Vi kommer att fördjupa oss lite grann
i kyrkans historia och sätta den i relation
till hur den kristna kyrkan ser ut i dag.Vi
kommer även att bekanta oss med Nathan Söderblom, moder Theresa och kyrkofadern Augustinus.

Hantverkscafé
Vi är ett gäng glada hantverkare i olika
åldrar som träffas varje tisdagkväll kl 1820 för att under några timmar sticka, virka, brodera, snickra, måla, sy… ja vilket
hantverk du vill. Allt detta i gemenskap
och lite gofika för en tjuga.
Vi träffas i församlingsgården Trekanten, första gången för höstterminen är
1/9.

Vill du veta mer, ring Mari Papadopoulou
0730-20 36 61
Kyrkbänken nr 4 2015

Dopfest och familjegudstjänst
Söndagen den 11/10 firar vi familjegudstjänst och håller dopfest för första gången
sedan vi invigde Lena kyrkas dopträd. Alla
som döpts sedan första advent 2014, inbjuds att hämta sin dopgåva i kyrkan. Vi
ser framemot att få träffa er och få bjuda
på massor av tårta och ballonger i sockenstugan.

Gudstjänst för små och stora
Söndagen den 22/11 firar vi gudstjänst
för små och stora i Trekanten.Vi öppnar
redan 9.30 för lek och umgänge, kl 11.00
firar vi gudstjänst och därefter äter vi
lunch tillsammans och fortsätter med lek.
Foto: Jim Elfström, IKON

Pilgrimsjuniorer

Upptaktsgudstjänst

Babyöppet

Tisdagar kl 15-17 med start 1/9, varannan gång går vi pilgrimspromenad och
varannan gång stannar vi inne.Varje gång
innehåller pyssel, fruktpaus, kunskapspass och stilla stund. Ledare för gruppen
är Ingrid Ivarsson och Gabriella ”Bella”
Bergkvist.

Terminen i Lena församling inleds med
kick off på församlingsgården den 30 augusti. Välkommen till gudstjänst för alla
åldrar kl 11.00.

För barn upp till 1 år tillsammans med
förälder (ibland kan någons storasyskon
vara med) torsdagar kl 9-12 i församlingsgården Trekanten

Barnloppis söndag 20
september

Vi erbjuder lek, sång, samtal, gemenskap och fika till självkostnadspris. Ingen
anmälan krävs.

Miniorer

Trekantens församlingsgård kl 13–16.
Fika finns till försäljning. Har du barnkläder, leksaker, böcker eller annat för barn.
Först till kvarn vad gäller lån av bord.

Välkommen att bli en del i vår Miniorgrupp på Trekanten onsdagar kl 1416 med start 2/9. För de som behöver,
hämtar och lämnar vi på fritids. Vi leker,
pysslar, pratar och sjunger. Bland annat.Vi
gör en hel del annat också. Är du nyfiken? Kom och var med. Ledare är Pontus
Adefjord och Gabriella ”Bella” Bergkvist.

Miniminiorer
Hurra! Har du eller ska du fylla 6 år? Välkommen att vara med i Miniminorerna!
Som vi längtat. Vi träffas på måndagar kl
14-16 med start 31/8 och bland mycket
annat så pysslar, leker, sjunger och pratar
vi. Vill du vara med? Anmäl dig redan
idag. För de som behöver hämtar och
lämnar vi på fritids.
Anmälan och info
Vill du veta mer eller anmäla till någon av
grupperna maila eller ring till Bella, 018-35
07 09, 0703-10 50 67 alt gabriella.bergkvist@svenskakyrkan.se.
Anmälan kan också ske i samband med vår
Kick-off gudstjänst på Trekanten söndag
30 augusti kl 11.
Reservation för ev. ändringar i höstprogrammet.
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Öppna Lekskolan
Måndagar kl 9-13, ingen anmälan krävs
och du kommer och går som det passar
dig och ditt/dina barn. Lek, pyssel, sångsamling, gemenskap, samtal, fika till självkostnadspris. För mer info eller vid frågor,
kontakta Gabriella Bergkvist.

Barnkör
Gillar du att sjunga? Kom till oss i barnkörerna! Vi övar varje vecka och sjunger
upp några gånger per termin i samband
med familjegudstjänsterna och kanske någon annanstans.
Ska du börja i förskoleklass, i årskurs
1 eller 2? Då behövs din röst på tisdagar
kl 15.00 - 15.30 med start 1/9.Vi hämtar
och lämnar på fritids.
Går du i åk 3-5 så träffas vi tisdagar kl
14.15-15.00. Start 1/9.
Ledare för barnkörerna är kyrkomusiker
Kristin Warngren och Gabriella ”Bella”
Bergkvist. För anmälan och mer information, maila eller ring till Kristin Warngren.

”Global konfirmation”
Konfirmationsläsning – helgläger – resa
till Krakow.
Är du nyfiken på världen runt omkring
dig? Gillar du att upptäcka nya spännande
sidor inom dig? Lära känna människor?
Funderar du över varför världen ser ut
som den gör idag? Finns det en Gud?
Vad är rättvisa? Hur ser vår gemensamma
framtid ut?
Konfirmationstiden kommer att handla
om var den kristna tron finns i vår moderna tid.Vad vi kan göra i, med och för våra
liv. Vi träffas utvalda torsdagar och söndagar under ht-15–vt-16, start söndagen den
13 september. För mer information hör
av dig till konfirmandpräst Mari Papadopoulou. OBS! Begränsat antal platser.
Vattholma pastorat har även andra konfirmandgrupper att erbjuda. Mer info om
de olika konfirmationsalternativen finns på
hemsidan där man också kan anmäla sig.

Café Trinitas för ungdomar
Vi finns på andra våningen i Trekanten
och har öppet varje torsdag kl 19-21. Här
kan man hänga och snacka om allt mellan
himmel och jord. Det finns även pingisbord, ps4, vanliga spel och lite ”gottefika”.
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Ett stort tack!
Under sommaren har vi haft
utställningar i Ärentuna kyrka och i Tensta kyrka. Dessa
har varit välbesökta och uppskattade!
Ett stort tack vill vi rikta till
Gunnar och Christina Ahlbäck i Morkarla som har lånat
ut sina fantastiska valvgubbar till Ärentuna kyrka under
försommaren. På sensommaren fick de vandra vidare till
Storvreta bibliotek.
Ett stort tack vill vi även
rikta till Gunnar Lind, Anders
Hägglund, Elon Ahlbäck och
Christina Lundström, som
så generöst har bidragit till
ikonutställningen i Tensta
genom att låna ut sina privata ikoner! Det har varit en
blandning av stilar, åldrar och
motiv på ikonerna – som förhoppningsvis gett besökaren
en djupare insikt och inblick
i ikonernas bildvärld.

Ny möjlighet!

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

123 657 13 01

Sjung i kör!
Tensta&Lena kyrkokör är en
kör där mycket händer. I våras
framförde kören Händels Messias i Tensta kyrka. I samband
med Tensta kyrkas återinvigning av kyrkan efter rengöring
i slutet av maj förra året framförde kören kantaten En väg
att vandra – en sång att sjunga,
komponerad för detta tillfälle
av körens ledare, kyrkomusiker Janniz Jönsson, med texter
av Rolf Larsson, präst och en
av körens medlemmar.Varje år
medverkar kören i Änglabygdsmässan i Lena kyrka, även den
specialskriven men för Lena
församling.

Kören har framfört Actus tragicus av Bach, Gloria av
Vivaldi och mycket annat ur
körlitteraturen. Vår- och julsånger, sånger för kyrkoårets
olika delar finns också på repertoaren och på bilden nedan
ses kören medverka vid Kafferep med vårsånger i Tensta bygdegård.
Kören sjunger alltså i både
Lena och Tensta, man hör
hemma i båda kyrkorna, inte
bara vid större konserter utan
också i flera gudstjänster under
terminerna och större helger.
Kören är ganska stor, ca 30
medlemmar, men det finns

alltid plats för nya sångare.
Kanske är det dags att ta upp
körsjungande igen för ”gamla” körsångare med erfarenhet från andra körer. Eller att
ta steget att för första gången
pröva på den alldeles speciella
gemenskap som finns i musiken, sången och kören. Välkommen.
Kören övar på onsdagar
kl 19–21 i församlingshemmet Trekanten i Vattholma.
Kontakta körens ledare Janniz Jönsson, så får du veta mer:
janniz.jonsson@gmail.com

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
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I den västliga delen av kristenheten talas om tre ärkeänglar. Vad heter de?



























































































 







































































































































 














Höstkorsord
Tre bokpriser utlottas bland dem som skickar in rätt
lösning. Skicka lösningen till Församlingsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast 20
okt.
Kyrkbänken nr 4 2015




Namn………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………… .
……………………………………………………………………
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En hösttermin
med förändringar
För en del är det skönt när semestern är
över och vardagen börjar igen. För andra
kan det kännas lite motigt att tänka att allt
ska komma igång efter en tid av vila och
återhämtning. I våra församlingar är också
allt på gång inför höstterminsstarten – men
inte riktigt som det brukar. Den här hösten
står vi inför en del förändringar.
I Tensta församling händer följande:
komminister Johan Lautmann kommer att
lämna oss för en kyrkherdetjänst i Balingsta pastorat med tillträde 1 september. Vi
lyckönskar honom varmt till sin nya tjänst.
I hans ställe kommer komminister Kristina
Hognesius Lockner att komma med placering i Kyrkans hus i Skyttorp.
I Lena församling går vaktmästaren Astrid Hansander i pension och lämnar kyrkogårdsarbetet. Vi tackar Astrid för många
års tjänst i Lena församling – både inom
barnverksamheten och som kyrkovaktmästare. I Ärentuna församling har diakon Siv
Rang Pettersson fått tjänstledigt under ett
år för att arbeta på SKUT i Zürich.
Lars-Erik Elebjörk, vår informatör, har
fått tjänstledigt för att pröva ny tjänst under sex månader. Camilla von Knorring
har gått in i hans arbetsuppgifter med att
uppdatera hemsida, göra affischer mm.

Ur

Även jag kommer att lämna min tjänst
som kyrkoherde efter åtta år.Vi flyttar tillbaka till Stockholm efter 22 år i Uppsala
stift, och jag tillträder en tjänst som kyrkoherde i Högalids församling på söder.
Förändringar innebär att verksamheten
kan svaja lite för ett ögonblick – men i
förlängningen kan det betyda en utveckling och något nytt! Det mesta brukar lösa
sig och ni får möjlighet att lära känna nya
medarbetare – och nya medarbetare får
komma till detta underbara pastorat!
Spännande saker inträffar emellanåt!
Ärentuna kyrka rengjordes under våren
och togs i bruk på nytt den 1 juni. Under
sommaren har vi fällt träd på kyrkogården
där och ska nyplanera en fin allé upp till
kyrkan med skogslind som får hamlade
kronor. På kyrkvinden har man upptäckt
stockar av timmer som ser märkvärdiga ut.

Lena församling

Tensta församling

2/5
9/5
23/5
21/6

16/5 Marie Minou Lafitte
23/5 Signe Saga Leja Linda Otterborn
30/5 Mila Kristina Maria Wahlund
11/7 Erik Rasmus Emanuel Edin

Lena församling
Ella Anna Anitha Fagerqvist
Felicia Elisabeth Seeber
Maja Alice Larsson
Emil Leopold Öman

Ärentuna församling
16/5 Britta Iris Viola Lundquist
16/5 Edda Margareta Norell
24/5 Alva Maria Kyller Vallgårda
30/5 Carl Ludvig Hampus Andersson
14/6 Tove Ester Kristina Andersson

Konfirmerade
Tensta församling
21/6 Leonora Eriksson
Fredrik Mattsson
Thomas Wilund
Fanny Wängelin
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Nu till hösten händer mycket spännande i våra tre församlingar! Vi erbjuder
en rik barnverksamhet, spännande och
annorlunda konfirmationsundervisning,
fantastiska körer, vuxenstudiegrupper och
mycket annat. Och du – glöm inte att du är
med och gör detta pastorat till vad det är!
Du behövs! Du är en del av det spännande
liv som pågår här!
Hälsningar
Christina Engquist
kyrkoherde

församlingsboken

Döpta

6/6
13/6
4/7
1/8

Så märkvärdiga att man misstänker att dessa
stockar, som utgör bjälklag och stomme för
taket, kan komma från en tidigare byggnad på platsen som är äldre än Ärentuna
kyrka. Om det är så måste man säga att det
är smått sensationella fynd! Detta utreds av
Upplandsmuseet och vi hoppas få veta mer
om detta lite senare.

Evelina Önnegren
Ronja Jansson Levin
Ida Warmland
Martin Fritjofsson
Viktor Nygård
26/7 Klara Lindgren

Ärentuna församling
21/6 Sara Johansson
Jesper Pettersson
28/6 Sara Edman
14/7 Alva Lindell

Vigda
Lena församling
18/7 Fredrik Sjöberg och Anna Sverredal

Ärentuna församling
2/5
28/5
27/6
29/6
4/7

Peter Jonsson och Elisabeth Lundin
Johan Fallenius och Malin Kristoffersson
Marcus Schill och Sabina Blom
Alexander Danielsson och Sandra
Håkansson
Henrik Rosén och Ulla-Karin
Zetterström

8/8 Emil Brovallert och Hanna Blomqvist
8/8 Fredrik Åkerfeldt och Magdalena Presto

Avlidna
Tensta församling
14/6 Karin Birgitta Hållinggård
22/7 Runa Dordie Wilhelmsson

Lena församling
29/3
30/4
10/5
6/6
20/6

Rut Elvira Linnéa Pettersson
Astrid Lovisa Alvinder
Helga Margareta Pettersson
Dag Torsten Lindström
Britt-Clarys Kerstin Yvonne Vidlund

Ärentuna församling
27/4
8/5
11/5
13/5
31/5
7/6

Kurt Lennart Blixt
Karl-Erik Eriksson
Anna-Lisa Eklund
Maria Christina Adolfsson
Knut Åke Bertil Strömberg
Ulf Sören Torell
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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 Kristina Hognesius Lockner		
Km Elsa Westberg				
Past. adj Nicklas Fredlund			
		

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
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

Ärentuna

Diakon 					tel: 0705-85 13 58,
Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
Pedagog Ingrid Ivarsson			
tel: 070-362 68 80
Husmor Thérese Lagerquist		
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
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telefon: 112
chatt

Tensta: Ulla Moberg			
Lena: Tomas Karlsson
Ärentuna: Gunnar Edqvist
Ordf: Klas Lundström			

PRÄST
akut samtals- och krisstöd

Församlingsrådens ordföranden

Kyrkorådet

Jourhavande

digitalt brev
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

tel: 35 00 16
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Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Tisdag 20 oktober

Tisdag 22 september

19.30 Veckomässa

20.00 Mässa med påvebesök

Onsdag 21 oktober

Fredag 25 september

18.00 Taizébön

8.00 Mässa. Kyrkans hus

Söndag 25 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet

Söndag 27 september
17:e sönd eft Trefaldighet

11.00 Familjegudstjänst

9.30 Högmässa. Kyrksöndag

11.00 Mässa med upptakt.
Se info sidan 5

Onsdag 28 oktober

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag

Onsdag 2 september

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag

11.00 Se Lena

11.00 Högmässa. Storvreta
10.00–18.00 Ärentuna kyrka
hålls öppen
15.00– 17.00 Stilla orgelmusik
i kyrkan

8.00 Mässa. Kyrkans hus

(Där inget annat anges är gudstjänstlokalen Storvreta kapell i
församlingsgården.)
Söndag 30 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet

18.00 Ung mässa

Söndag 6 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa.Välkomnande
av pastor Morelife

Tisdag 8 september
19.30 Veckomässa

Onsdag 9 september
18.00 Pannkaksgudstjänst

Söndag 13 september
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Onsdag 15 september
18.00 Ung mässa. Konfirmandinskrivning

Lördag 19 september
Skördefest

Söndag 20 september
16:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Tisdag 22 september
20.00 Se Tensta

Onsdag 23 september
18.00 Taizébön

Söndag 27 september
17:e sönd eft Trefaldighet

18.00 Ung mässa

Söndag 1 november
Alla själars dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Ärentuna kyrka

Tisdag 3 november
19.30 Veckomässa

Onsdag 4 november
18.00 Pannkaksgudstjänst

Söndag 8 november
23:e sönd eft Trefaldighet

Kontraktsgudstjänst i Bälinge.
Se sid 5

Tisdag 20 oktober

8.00 Mässa. Kyrkans hus

Söndag 15 november
Sönd f Domsöndagen

Söndag 25 oktober

11.00 Se Tensta

Tisdag 17 november
19.30 Veckomässa

Onsdag 18 november
18.00 Taizébön

Tensta
församling

Söndag 6 september
14:e sönd eft Trefaldighet

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen

Söndag 18 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet

18.00 Ung mässa

Tisdag 6 oktober

18.00 Pannkaksgudstjänst

19.00 Trosmedjan.
Församlingssalen

Fredag 23 oktober

Söndag 30 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet

Onsdag 7 oktober

Tisdag 13 oktober

Onsdag 11 november

11.00 Se Lena
14.00 Familjegudstjänst med
Lyckebokyrkan i Ärentuna
kyrka
19.30 Veckomässa

9.30 Familjegudstjänst. Syföreningen medverkar. Barnkören
och kyrkokören

11.00 Globalmässa

Onsdag 30 september
Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen

19.00 Trosmedjan.
Församlingssalen

11.00 Familjegudstjänst
18.00 Ung mässa

Fredag 9 oktober

14.00 Gudstjänst. Surströmmingsskiva. Kyrkans hus

21:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa med kyrksöndag. ”Förebilder i tron, om
S:ta Klara” Rolf Larsson.
Söndagsskola

Tisdag 27 oktober
19.00 Trosmedjan.
Församlingssalen

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
9.30 Högmässa.
10.00–16.00 Öppet hus
15.00 Musikandakt

Söndag 1 november

Fredag 11 september

Söndag 8 november
23:e sönd eft Trefaldighet

Onsdag 14 oktober

Söndag 13 september
15:e eft Trefaldighet

Söndag 15 nov
Sönd f Domsöndagen

9.30 Högmässa

11.00 Sondomässa med internationella grupperna och
pastoratets körer.

9.30 Gudstjänst

11.00 Gudstjänst

Söndag 20 september
16:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Kyrkokören

Tisdag 22 september
20.00 Se Tensta

Söndag 27 september
17:e eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa

Lördag 3 oktober
9.30–16.00 Bönedag i Lena
16.00 Förböns- och lovsångsgudstjänst

Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
11.00 Änglabygdsmässa.
Barnkören och kyrkokören.
Utställning

Söndag 11 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Dopfest. Barnkören

Söndag 18 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet
Kontraktsgudstjänst i Bälinge.
Se sid 5

Söndag 25 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa

Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
10.00–18.00 Lena kyrka hålls
öppen

Söndag 8 november
23 sönd eft Trefaldighet

8.00 Mässa. Kyrkans hus

8.00 Mässa. Kyrkans hus

Kontraktsgudstjänst i Bälinge.
Se sidan 5

Söndag 6 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa
Söndag 13 september
15:e sönd eft Trefaldighet

Fredag 6 november

14.00 Familjegudstjänst.
Höstupptakt. Bibelutdelning.
Barnkören. Kyrkans hus

Söndag 20 september
16:e sönd eft Trefaldighet

13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst.
Trekanten. Se info sidan 10

Söndag 1 november
Alla själars dag

11.00 Skördemässa

Söndag 18 oktober
20:e sönd eft Trefaldighet

Söndag 30 augusti

Alla själars dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkokören

14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus

18.00 Ung mässa

Lena
församling

18.00 Minnesgudstjänst

18.00 Stilla mässa

Söndag 15 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Se Tensta kyrka

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

