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Arbete under sakristians golv i Ärentuna kyrka, våren 2013. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

Bygdens, folkets och kyrkans historia

D

et är lätt att tänka att våra kyrkor alltid har sett likadana ut.
Vi kan kanske inte minnas att
det skett så stora förändringar under vår
livstid. Emellertid upptäcker man det då
man går tillbaka i arkiven! Eller då något
händer och man står inför ombyggnadsarbeten i kyrkorna. Ibland skvallrar en liten spricka i kalkmålningen att det finns
något bakom kalken som kan berätta en
historia om byggnaden. När man tittar
riktigt noga, kan man finna förunderliga
saker. Jag stod nyss och såg tassavtryck i en
tegelsten i Ärentuna kyrka – som måste
vara ca 700 år. Tanken känns svindlande;
att en hund sprungit över torkande tegel
och satt avtryck in i framtiden!

I Ärentuna kyrka har vi hållit på med
en rad renoveringar under senare tid. Vi
har monterat hängrännor på kyrkans tak
samt lett bort takvatten från själva huskroppen. En gammal nålfiltsmatta i sakristian togs bort och frilade ett murket golv
och rötskadat bjälklag. En lång renovering
tog fart. Den är långt ifrån färdig när jag
skriver detta, men under resans gång har
vi funnit en rad spännande fynd som både
kastat ljus över kyrkans konstruktion och
ålder. Läs Anna Ölunds reportage i denna
Kyrkbänk, så får du veta mer!
Sent i höstas innan den första snön
kom, jobbades det för fullt på kyrkogår-

den i Ärentuna. Det skapades rännilar för
vatten som leddes ner brunnar. I samband
med att vi grävde runt kyrkan så fann
man en syllstensrad längs kyrkans långhus. Arkeolog Anna Ölund tror att detta
är en syllstensrad till en äldre byggnad.
Denna äldre byggnad har haft minst en
vägg på samma plats den nuvarande kyrkan och sannolikt varit något mindre.
När det schaktades bort jord, påträffade
man orörda gravar. En liten barngrav fann
man under den sydvästra grundstenen.
Det gör att man på goda grunder anser
att det fanns en gravplats där redan innan
den nuvarande kyrkan byggdes – och sannolikt en mindre kyrka.
När man renoverade sakristian fann
man, förutom en rad fynd i källaren, en
lucka i sakristians tak som ledde upp till
en vind. På vinden fann vi en fantastisk
valvslagning som visar att sakristian är
byggd i två etapper, och att den äldsta
etappen hänger ihop med koret i kyrkan.
Långhuset har kommit till under ett senare skede. Vi fann även en rad föremål
på vinden; den gamla altaruppsatsen som
består av ett förgyllt kors med törnekrona
från 1830-talet samt geridonger (piedestaler som man ställer ljusstakar på) som
är förgyllda och från 1700-talets början
samt gamla järnljusstakar som sannolikt är
ännu äldre. En eftermiddag åkte jag upp
till Landsarkivet för att titta i deras arkiv

efter gamla inventarieförteckningar över
Ärentuna kyrka – och i en förteckning
från 1805 stod dessa geridonger upptagna.
Det berättas att de var en gåva 1803 från
källarmästare Östmark från Uppsala.Tänk
om man visste mer om honom, tänkte jag.
Vad fick honom att skänka dessa föremål
till kyrkan? Om någon som läser detta vet
mer om honom, så vore det väldigt intressant om ni delade med er av er kunskap!
Nästa år ska Tensta kyrka börja rengöras invändigt, och jag undrar om vi även
kommer att få ny kunskap om den vackra
kyrkan i vårt pastorat. Att vi har våra kyrkor välbevarade är kanske en konsekvens
av att vi varit förskonade från krig, samt
att vi får kyrkoantikvarisk ersättning från
staten för att hålla våra kyrkor i skick.
Kom och besök dem, undersök de
unika föremål som finns att se, stanna till
en stund och njut av dessa vackra byggnader som har mycket att berätta om bygdens och folkets historia, men även om
kristendomens historia, om det inre livet,
trons värld och många som gått före oss.
Välkomna!
Christina Engqvist
kyrkoherde

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Ärentuna, Tensta och Lena 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: Pilgrimsvandrare på väg upp mot Lena kyrka. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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Nya
upptäckter i
Ärentuna
kyrka

P

å Upplandsmuseet arbetar just nu
en byggnadsantikvarie, en arkeolog och en konstvetare med att
sammanställa den nya kunskap som kommit fram i Ärentuna kyrka.
Denna gång är det fuktproblemen i sakristian som medfört att golvet och golvbjälkarna måste åtgärdas. Trägolvet togs
bort och raseringsmassor av grus, sten och
kalkbruk sögs ut med hjälp av en sugbil.
Arbetet övervakades av en arkeolog
från Upplandsmuseet och inledningsvis
fanns små förhoppningar om att göra
storslagna fynd. Men i raseringsmassorna
hittades flera bemålade glasbitar från äldre
fönster.
Glasbitarna finns i två olika varianter,
ett grönskimrande glas med målade och
ristade växter och ett glas med målade
böljande linjer, som förefaller kunna vara
ett veckat tygstycke. Glasfönstren har sannolikt suttit någonstans i kyrkan och det
är känt att kyrkans bemålade fönster togs
ned vid mitten av 1700-talet.

Bemålat och ristat fönsterglas som påträffats under
golvet i sakristian. Foto Bengt Backlund, Upplandsmuseet.
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Jakob Lindblad, konstvetare på Upplandsmuseet i färd med att dokumentera murverket i Ärentuna kyrka.
Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.

En okänd källare

Byggnadshistorien skrivs om

I sakristian framkom äldre murar en halvmeter under golvet. Murarna tillhör två
tidigare, men hittills okända källarutrymmen som någon gång fyllts med raseringsmassor av grus och sten. Källarrummen har förbundits med varandra via en
liten tegelsatt gång och det västra källarrumment har man nått från utsidan. Troligen är det östra källarrummet medeltida
och utgör möjligen också en bit av den
äldsta delen av nuvarande kyrka. Undersökningen av den nyupptäckta källaren,
samt analys av sakristians murverk tyder
på att dagens sakristia troligen byggts på
1700-talet. Denna har alltså ersatt en äldre
och något mindre sakristia med källare.
Källaren återanvändes även för den nya
sakristian men igenfylldes senare.
Källare under sakristior är ovanligt,
men förekommer vid till
exempel i Lagga kyrka.
Kanske har man använt
utrymmet som ett eldsäkert förråd?

Jakob Lindblad, konstvetare på Upplandsmuseet gjorde i början av sommaren en
översiktlig analys av kyrkans murverk.
Analysen har bland annat konstaterat att
kyrkans kor och långhus inte är samtida.
Möjligen är den kyrka vi ser idag byggd
under första delen av 1400-talet och inte
en kyrkobyggnad från början av 1300-talet, som man tidigare trott. Spåren av en
äldre byggnad som påträffades under hösten 2012 längs med kyrkans södra sida,
samt den nyupptäckta källaren kan dock
vara delar av 1300-talskyrkan, eller kanske är de ännu äldre än så? När analyserna
är gjorda och materialet sammanställt ges
förhoppningsvis ny och viktig kunskap
om Ärentuna kyrkas byggnadshistoria.
Anna Ölund
Arkeolog, Upplandsmuseet.
anna.olund@upplandsmuseet.se

Under golvet i sakristian
fanns två källarrum, ett
medeltida och ett troligen
tillkommet på 1700-talet,
då dagens sakristia byggdes. Foto mot väster, Anna
Ölund, Upplandsmuseet.
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Kristina Lockner, präst i pastoratet
har träffat sju konfirmander av olika
årgångar. De fick berätta om sin konfirmationstid, vad de minns och vad
konfirmationen betytt för dem.
Möt Åsa, Christina, Cecilia, Klara, Pontus, Emil och Maria.

Åsa Eriksson och Christina Ogebrink

Sju röster om konfirmationen
Åsa Eriksson och Christina Ogebrink
är båda konfirmerade. Åsa konfirmerades
i Byske i början på 60-talet. Det var läsning varje vardag i 3-4 veckor direkt efter
skolavslutningen och gudstjänst på söndagarna. Christina konfirmerades i Döderhults församling 1989 och då ingick ett
treveckors läger i Skåne.

Cecilia Eich: Jag konfirmerades 1989 i
Skällviks kyrka i Östergötland som slutpunkt på ett fem veckor långt läger på en
kursgård på sommaren. Konfirmationstiden var rolig och intensiv och så mycket
mer än bara konfirmationen eftersom vi
bodde ihop så länge. Särskilt minns jag
alla samtal i olika konstellationer t ex under en hajk som var fem dagar lång med
kanot. Det blev samtal i olika grupper och
med olika många hela tiden. Vi hade undervisning varje dag men det är samtalen
runt omkring som gav mest. Det var samtal om livet, om familjeförhållanden, om
kärlek och förälskelse och mycket mer.
Man fick klara sig själv men med support.
Att jag valde sommarläsning och på annat
håll berodde bl a på att veckoläsningen på
hemmaplan inte passade ihop med andra
aktiviteter och att prästen var tråkig. Jag
åkte iväg på konfirmationslägret med den
stora frågan att ta reda på om Gud fanns.
Konfirmandtiden svarade inte på huvudfrågan men var givande ändå.
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Christina: Jag var med redan innan
konfirmationen i kyrkans verksamhet
i Kyrkans ungdom (KU) så det var en
självklarhet att konfirmera sig, men konfirmationen blev en jättehärlig grej med
en massa positiva vibbar så här efteråt.
Lägret i Skåne var på en lägergård vid havet med eget kapell.Vi hade bibelstudium
och bad, bl a bad vi tideböner så man fick
en rutin på det. (Tideböner är en andaktsform där man ber enligt ett visst mönster
med bestämda texter på särskilda tider
t ex morgon, middag och kväll.) Och så

lekte vi och badade och mycket mer. Det
var spännande att vara borta hemifrån så
länge. Konfirmationen är en tid då man
får möjlighet att växa som människa under ett bra beskydd.

Åsa: För mig var det ingen självklarhet att konfirmera mig. Min mamma
var baptist och ville egentligen att jag
skulle åka iväg på ett annat läger, men
jag valde att konfirmera mig med mina
kompisar. De flesta konfirmerades på
den tiden. Många kände att man räknades som vuxen då. Ett särskilt minne
från själva konfirmationen är att mina
föräldrar var de enda föräldrarna som
gick fram och tog nattvard efter oss. De
andra som konfirmerades frågade efteråt
om de brukade ta nattvard. I övrigt var
konfirmationstiden en trevlig tid med
kompisarna. Och man lärde sig saker om
den kristna tron som kändes bra.
Klara Pedersen: Jag konfirmerades förra
våren i Ärentuna kyrka efter att ha gått
på konfa i Vattholma en gång i månaden
under läsåret.
Det jag minns mest är lägret i Rättvik.
Det var roligt. Allt var roligt – utom att vi
fick en läcka i logementet och tvingades
byta. Att konfirmera mig var självklart och
jag rekommenderar andra att också göra
det. Det är kul!
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Pontus Gunnarsson: Jag konfirmerades
2010 efter att ha gått på veckoläsning varje onsdag i församlingsgården i Storvreta.
Jag förvånades över att det var så många
som konfirmerade sig som jag inte trodde
skulle göra det.
Det jag minns särskilt är att det var sådan öppen stämning på konfan och att vi
var mycket tillsammans. Det var inte så
mycket smågrupperingar utan det var en
god gemenskap i hela gruppen.
Konfatiden har betytt jättemycket för
mig. Nu för tiden är församlingsgården
mitt andra hem! En annan viktig sak från
konfan är att man har lärt sig mycket och
att man kan tänka saker ur olika och andra perspektiv.

Emil Jäger: Jag gick på konfa i församlingsgården varje onsdag under
2009/2010 och konfirmerades sedan i
Ärentuna kyrka. Lägret i Undersvik är
det jag minns bäst. Jag minns bl a hur vi
bodde, att vi kollade på film och åkte slalom. Från onsdagarna minns jag att vi var
en stor grupp som oftast hade kul. Det var
bara ibland det var tråkigt.
När jag skulle konfirmera mig var det
mina föräldrar som sade att det var viktigt
men sedan var det många jag kände som
också gick på konfirmation. Det var en
bra upplevelse och jag lärde mig saker. Det
är tråkigt att det verkar vara så få nu som
konfirmerar sig. Det är en viktig tradition.

Maria Petersson: Jag konfirmerades
sommaren 1970. Det var läger på EFSgården Bredbygården i Ångermanland
under fyra veckor.
Det jag minns är att man fick lära sig
mycket och fundera på frågor om livet
och Gud. Det var också speciellt att vi
bad så mycket tillsammans. Konfirmationen gav mig mer kunskap och den kristna
tron blev viktig för mig. En annan jätteviktig sak från konfirmationen var gemenskapen. Det gav vänner och gemenskap för resten av livet. Och så fick jag lära
känna Jesus.
Konfirmationen är en möjlighet att
stanna upp och fundera på sitt eget liv och
även för mina barn har konfirmationen
varit livsavgörande.

Foto: Jim Elfström

ÄventyrsKonfa
utmana dig själv
vill du utmana dig själv? äventyr handlar både om det inre och yttre äventyret,
att upptäcka nya saker tillsammans.
äventyrskonfirmation innebär 4 konfirmationsträffar på söndagar i tensta sockenstuga
under höst och vår. två läger, ett i mars och ett i juni, bl a på hållandsgården som är
en härlig fjällgård i årefjällen i jämtland. vi kommer att prova på bland annat
fjällvandring, fiske, skidåkning, klättring, kanot/kajak, toppbestigningar, bad m.m.

tid 4 söndagar kl 9.30–16 inkl. gudstjänst
plats sockenstugan i tensta
inskrivning Fr o m 15 september 2013 kl 9.30 i Tensta kyrka
läger Undersvik 7–10 mars 2014

Hållandsgården, Jämtland 12–19 juni 2014
konfirmation 22 juni 2014 kl 11 i Tensta kyrka
ansvarig ledare Johan Lautmann
kontakt johan.lautmann@svenskakyrkan.se

eller 070-283 09 33

VeckoKonfa
onsdagar
tid Varje onsdag kl 16–18, fika från kl 15.30
plats trekanten i vattholma
inskrivning 15 september 2013 kl 11 i Lena kyrka
läger Undersvik 7–10 mars 2014
konfirmation 17–18 maj 2014 i Lena kyrka
ansvarig ledare Mari Papadopoulou
kontakt mari.papadopoulou@svenskakyrkan.se

eller 073-020 36 61

VeckoKonfa
torsdagar
tid Varje torsdag kl 16–18, fika från kl 15.30
plats storvreta församlingsgård
inskrivning 19 september 2013 kl 19 i Storvreta församlingsgård

HelgKonfa
en söndag i månaden
tid En söndag i månaden kl 13–18 + mässa kl 18

första träff 26 september 2013, fika från kl 15.30
läger Undersvik 7–10 mars 2014
konfirmation 17–18 maj 2014 i Ärentuna kyrka
ansvarig ledare Kristina Hognesius Lockner
kontakt kristina.lockner@svenskakyrkan.se

eller 070-314 50 44

plats storvreta församlingsgård
inskrivning 19 september 2013 kl 19 i Storvreta församlingsgård
läger Undersvik 7–10 mars 2014
konfirmation 17–18 maj 2014 i Ärentuna kyrka
ansvarig ledare Samuel Holmberg

Kyrkbänken
4 2013
kontakt nrsamuel.holmberg@svenskakyrkan.se
eller 070-366 82 91

Anmälan
Äventyr | Helg | Vecko

Besök vår webbsida och anmäl dig till
en form av konfa som du vill vara med på:
www.svenskakyrkan.se/vattholma/konfa
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med livets frågor som grund går vi på upptäcksfärd i den kristna tron!
i konfirmationsundervisningen ingår också ett antal gudstjänstbesök.

Möt Kia – volontär
och nykonfirmerad!

K

arina Sporrong, eller Kia som de
flesta kallar henne, är en kvinna
i fyrtioårsåldern som bor i Storvreta. För tre år sedan hade Kia ledsnat på
att gå hemma sjukskriven. Hon behövde
komma ut mer bland folk och komma in
i ett socialt sammanhang igen. Det är lätt
att komma bort från det, då orken har sinat.
Kia sökte kontakt med diakon Siv
Rang Pettersson och började hjälpa till
med Kyrkträffen på torsdagar i Församlingsgården i Storvreta. Sedan blev hon
även indragen i ”Gubbarna”, en verksamhet med äldre herrar. Varje torsdag dök
Kia upp och hjälpte husmor Therese och
allt fler lärde Kia känna.

Efter några år i församlingens tjänst så
kom hon att undra lite över alla konfirmander man möter i Församlingsgården.
Hon kom att tänka på att hon själv inte
var konfirmerad, och en dag tog hon
mod till sig och frågade Kristina Lockner
om man kan bli konfirmerad som vuxen.
Därmed var det första steget klivet taget
in i en vuxenkonfirmandgrupp – eller
vuxenkatekumenat-grupp, som det också
kan kallas.
Kia gick in i gruppen med en rad frågor som hon ville ha svar på; frågor om
livet och tron, om livet efter detta. Kia berättar, att det var roligt att höra de andras
tankar och undringar. Under två terminer
talade de om det mesta som hör livet till.

Vad har det betytt för dig? undrade jag lite nyfiket.

Är det skillnad, tror du, att konfirmera sig som vuxen?

– Det har betytt mycket!” svarade Kia. Jag
ser att jag hjälper andra människor och
blir glad över att se hur verksamheten underlättar livet för andra.
– Det här är verkligen något som folk
uppskattar, berättar Kia, och ett leende
sprider sig över hennes ansikte. Jag trivs
jättebra.

Det tror Kia att det är.Vuxna styr samtalet mer utifrån de frågor som man söker
svar på. Efter den här tiden, och en konfirmation, känner sig Kia mer grundad i
församlingen. Den blev som en bekräftelse på att hon är på rätt väg

som inte är konfirmerade att ta chansen!
Man kan prova några gånger, och om det
inte känns rätt så kan man sluta. Men fortsätter man kan många spännande samtal
vänta.
Kia tycker att Församlingsgården är en
fantastisk plats, för hit är alla välkomna.
För henne har det betytt mycket att få
komma hit, och hon beskriver sig som
själv som en mer positiv och glad person
idag än hon var tidigare.
När vi sitter och samtalar, har midsommar just varit. Kia berättar att det var
mängder av barnfamiljer som firade med
dans och fika. Men det kom även många
som annars hade suttit hemma ensamma.
Det uppskattar Kia att se. Hon gläds över
alla nya som hittar hit, berättar hon.

Vad har du för framtidsdrömmar?
Kia berättar att hon trivs jättebra i Storvreta. En dröm som hon har, är att få en
riktig anställning med det som hon gör
idag som volontär i församlingen. Om
det skulle byggas en ny kyrka i Storvreta,
så kan det finnas ännu mer plats för nya
människor.

Nu väntar en Rom-resa, som blir
gruppens avslutning. Hon uppmanar alla

Text och bild: Christina Engqvist

Ulrika Norum, Bodil Davidsson, Kia Sporrong,Therése Lagerquist, Marie Engblom och Kristina Hognesius Lockner
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Vattholma pastorat har glädjen att
välkomna två nya präster. Det är Mari
Papadopoulou och Elsa Westberg.
Mari kommer att i första hand arbeta
i Lena församling och Elsa i Ärentuna.
Men båda kommer också att ha uppgifter över hela pastoratet.

Nya ansikten
Mari Papadopoulou
Några ord om mig själv…
När jag börjar min tjänst här i Vattholma
pastorat, har jag hunnit bli 49 år gammal
och varit präst i drygt 10 år. Till största
delen har jag varit i Kropps församling,
som ligger strax utanför Helsingborg och
där arbetat med barn och ungdomar.Tillsammans med min man och två av våra
tre barn, antog vi utmaningen att flytta
från vårt hem i Helsingborg till Uppsala,
då min man erbjöds en ny tjänst i sitt arbete.
Jag är uppvuxen i Landskrona och
har innan jag började mina studier 1995,
hunnit med en hel del. Är utbildad grafiker, har gått konstlinje på folkhögskola,
arbetat i guldsmedsaffär och klädaffär, vikarierat som lärare, sålt tidningsannonser,
arbetat inom äldrevården och restaurangbranschen. Ja kort och gott, så hann jag
med att skaffa mig lite arbeteslivserfaren-

het innan Gud bestämde sig för att kalla
mig till sin uppgift.
Det kändes lite vemodigt att lämna
min gamla församling efter så många år,
men det är med stor glädje och förväntan som jag börjar min nya tjänst hos er i
Vattholma. Under mina år som präst, har

jag haft förmånen att lära känna många
trevliga människor. Det har varit möten
både i sorg och glädje, med unga som
gamla och jag hoppas att det ska få fortsätta så, även här i min nya församling.
Ser fram emot många nya möten och
bekantskaper till hösten!

Elsa Westberg

Ser fram emot nygamla
möten
Jag heter Elsa Westberg och ska alldeles
strax börja arbeta hos er i Vattholma pastorat. Jag är gift och har två barn, just nu
är jag föräldraledig med vår son som föddes i september. Med visst vemod lämnar jag den intensiva tiden som hemmaförälder, men jag ser mer och mer fram
emot att få sätta på mig prästskjortan och
komma i tjänst.
Sommaren 2004 prästvigdes jag för
Västerås stift men har efter mitt första år
till största del arbetat i Uppsala stift. Undantaget är våren 2008 då jag jobbade i
utlandskyrkan, i Bryssel och Luxemburg.
Kyrkbänken nr 4 2013

Tre saker som jag som präst blir jag glad
över är att få fira gudstjänst, arbetet med
barn och unga, och de gånger då man i
en församling på ett särskilt sätt känner att
man är del av en gemenskap med Gud i
centrum.
Jag är en person som tycker om att ha
människor omkring mig, jag dricker ofta
för mycket kaffe och har en särskild plats
i mitt hjärta för choklad. Min uppväxt i
Tyskland och Brasilien har gjort mig intresserad av språk och olika kulturer.
Från sommaren 2008 till sommaren
2009 tjänstgjorde jag ett år hos er i Vattholma pastorat och jag ser fram emot att
få möta er igen, välkända som nya ansik-

ten och jag hoppas att ni alla har haft en
bra sommar.
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Barn och familj
Tensta/Skyttorp

Vattholma

Ärentuna/Storvreta

Öppet hus Tensta sockenstuga
Varannan måndag jämna veckor kl 14–16

Församlingsgården Trekanten.

Församlingsgården i Storvreta

Öppet hus för barn och vuxna i alla
åldrar
Måndagar kl 9–12
Sångstund kl 10
Torsdagar kl 9–12
Sångstund kl 10

Öppen förskola
Måndagar och fredagar kl 9.30–12

Kyrkans hus Skyttorp
Öppet hus
Tisdagar kl 9–12
Fredagar kl 9–12
Kom och träffa barn, föräldrar och andra
vuxna. Saft, kaffe, och smörgåsar 20 kr/familj. Vi leker, pysslar, spelar spel, och har en
gemensam sångstund för barnen.
Barntimmar 4–5 år
Måndagar kl 9–11
Torsdagar kl 9–11
Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 13.30–15.30
Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16
I våra grupper leker vi, pysslar, spelar spel,
sjunger och lyssnar på berättelser ur
Barnens bibel.
För information och anmälan till grupperna
kontakta Gabriella Bergkvist.

Besök från BVC kl 10.30 med möjlighet till
vägning av ditt barn
Kaffe, saft mm finns att köpa för 20 kr/vuxen och 10 kr/barn. Det finns även möjlighet
att värma mat i våra mikrovågsugnar.

Öppen förskola
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0-2 år
Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 13.30
(50 kr/termin).
Himmelsvägen 70
Öppet hus för alla åldrar.
Onsdagar 13–17.

Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 14.30–16.00

Anmälan och frågor till Ulla-Karin Zetterström och Ingrid Ivarsson.

Miniorer åk 1–3
Tisdagar kl 15–16.30

Sångsvamparna 6–8 år

Vi sjunger, leker, pysslar, pratar och tar del
av Svenska kyrkans tro, värderingar och
traditioner.

Sångstjärnorna 9–11 år
(Se nedan)
Anmälan till Margareta Ranudd.

Anmälan till Niclas Sand.
Musiklek för barn 4-6 år.
Varannan torsdag kl. 15.15-15.45.

Kyrkis på söndagar i Kyrkans hus

Start torsdag den 5/9.

I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans
Hus kl 14. Vi har öppet från kl 9.30 och kl 12
serveras sopplunch för 20 kr.

Änglakör
(se nedan) Anmälan till Susanne Näslund.

Kontaktadresser på sidan 15. All
information om församlingarnas
verksamhet på pastoratets hemsida
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Söndagsskola
Söndagsskola för alla åldrar erbjuds i
samband med Kyrkis i Skyttorp och kyrksöndagarna i Tensta. För mer information
kontakta Gabriella Bergkvist
Köringarna
(Se nedan) Anmälan till Susanne Näslund.

Mycket skoj fick deltagarna i kyrkans sommarkafé i Storvreta vara med om i början av sommaren. Här är det teater med unga skådespelare.

Körer i pastoratet
Barnkörer
Skyttorp
Köringarna, 7–11 år.
Övar torsdagar kl 15–16 i Kyrkans hus.
Körledare: Susanne Näslund

Vattholma
Änglakör
Tisdagar kl 14.15–15.00 Dunen åk 1–3
Tisdagar kl 15.00–16.00 Vingarna åk 4–5
Körledare: Susanne Näslund.

Storvreta
Sångsvamparna 6-8 år
Torsdagar 14–15
Sångstjärnorna 9-11 år
Torsdagar 15.15–16.15,
Fika finns från 13.30 i församlingsgården.
Start: torsdag 5 september
Anmälan till körledare Margareta Ranudd.

Bra att veta:
När man är med i någon av barnkörerna
medverkar man i några av församlingens familjegudstjänster. Det är viktigt
att redan i terminens början boka in de
söndagarna i vårens almanacka.

Blandade körer för vuxna
Ärentunakören
Övar onsdagar 19–21
i församlingsgården i Storvreta. Start 28
augusti.
Körledare: Margareta Ranudd

Kyrkokören i
Tensta och Lena
Övar onsdagkvällar,
19–21 i församlingsgården Trekanten i
Vattholma
Körledare: Janniz Jönsson
(Kontaktuppgifter sidan 15)
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Kyrkovalet i Vattholma pastorat
Lena, Tensta och Ärentuna församlingar
Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation. Det innebär bl.a. att
de som tillhör Svenska kyrkan får delta i
valet av som ska finnas med i olika beslutande organ de närmaste fyra åren. För att
få rösta ska man ha fyllt 16 år senast på
valdagen. Den infaller den 15 september
2013.
Kyrkovalet liknar på flera sätt de allmänna valen. En likhet är att det egentligen är fråga om tre val till beslutande
organ på olika nivåer. Valet genomförs
också på i huvudsak samma sätt. En ytterligare likhet är att alla som har rösträtt
får ett röstkort i brevlådan ett par veckor
före valdagen.

gon av de tre församlingarna. Kyrkofullmäktige ska också välja kyrkorådet. Detta
utgör pastoratets styrelse. Som styrelse har
kyrkorådet bl.a. hand om den löpande
förvaltningen. En ny uppgift för kyrkofullmäktige är att välja församlingsråd i
församlingarna. Församlingsrådet är det
nya namnet på församlingarnas styrelse.
Innan kyrkofullmäktige väljer församlingsråd ska alla röstberättigade i församlingen bjudas in till ett öppet möte där de
kan vara med och nominera ledamöter till
församlingsrådet.

Kyrkofullmäktige –
det lokala valet

Kyrkovalet gäller också ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige i Uppsala stift och
kyrkomötet på nationell nivå. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiftet.
Till stiftets uppgifter hör att på olika sätt
främja och ge stöd åt församlingarna men
även ha tillsyn över att församlingar, präster
och diakoner sköter sina uppgifter på ett
riktigt sätt. Förvaltningen av kyrkans jordbruk och skogar ligger också hos stiftet.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta
beslutande organ. Kyrkomötet företräder
Svenska kyrkan som helhet och fattar
övergripande beslut på områden där detta
behövs. Hit hör det gemensamma regelsystemet som kallas kyrkoordning och
innehåller bestämmelser om bl.a. kyrkans
organisation och verksamhet. Till Kyrkomötets uppgifter hör också att besluta om
psalmbok och andra gudstjänstböcker och
om bibelöversättning.

Det lokala valet gäller kyrkofullmäktige
i Vattholma pastorat som består av Lena,
Tensta och Ärentuna församlingar. Tidigare har det också skett direkta val till församlingarna. Detta gäller inte längre efter
en del förändringar i Svenska kyrkans lokala organisation.
Genom Vattholma pastorat samverkar
våra tre församlingar om allt som gäller
ekonomiska och materiella resurser. Pastoratet är arbetsgivare för alla anställda, har
det ekonomiska ansvaret för all verksamhet
och det grundläggande ansvaret för byggnader inklusive våra tre medeltida kyrkor.
Även ansvaret för begravningsverksamheten ligger på pastoratet. Samverkan via pastoratet kan också gälla församlingsarbetet.
Alltså sådant som gudstjänster, barn- och
ungdomsarbete, konfirmationsarbetet och
olika slags öppen verksamhet på vardagarna. Hur den närmare ansvarsfördelningen
ska vara mellan församlingar och pastorat
hör till det som de nya förtroendevalda får
vara med och besluta.
Ledamöterna i kyrkofullmäktige som
väljs den 15 september ska vidare besluta
bl.a. om budget för pastoratet och vilken
kyrkoavgift de ska betala som tillhör nå-

Stiftsfullmäktige och
kyrkomötet

Varför skall man rösta
söndagen den 15 sept
Valdeltagandet i kyrkovalet har
varit lågt vid de tidigare valen, men
min vision är att den 15 september,
när jag rör mig mellan vallokalerna,
att jag skall få se folk på väg till de
olika platser där det är möjligt att
rösta. Det skall synas tydligt och
märkas att det är något viktigt som
är på gång denna dag! Val av förtroendevalda till svenska kyrkan!
Alla kyrkotillhöriga som är 16 år
på valdagen och vill vara med att
forma hur och vilka som skall leda
Svenska kyrkan under perioden
2014-2017 är välkomna att rösta.
All information om öppettider,
röstmottagningsställen och vallokalerna finns på det röstkort som varje
medlem med rösträtt erhåller i slutet av augusti.
Anna Lena Ettemo
Ordförande i valnämnden i
Vattholma pastorat

Skillnader mot allmänna val
Tidigare har noterats att det finns stora
likheter mellan kyrkovalet och de allmänna valen. Det kan finnas anledning att
peka på ett par skillnader.
• Rösträttsåldern är 16 år.
• Det går bara att rösta på de kandidater
och nomineringsgrupper (partier) som är
anmälda i förväg.

• Det är möjligt att brevrösta. Det särskilda material som då ska användas gå bra att
få via församlingsexpeditionen.
•Det går att ge personröster för tre kandidater på varje valsedel. Inte bara för en
person.
Gunnar Edqvist
ordf. kyrkonämnden
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Vattholma
pastorat
Ett pastorat –
tre församlingar
Lena församling

Tensta för

Värna kyrkan
Vattholma p
POSK (Partipolitiskt Obundna i
Svenska Kyrkan) samlar personer som
vill ta ansvar som förtroendevalda i
Svenska kyrkan oberoende av om
man är medlem i ett politiskt parti.Vi
representerar aktiva medlemmar i församlingarna och vill att de som fattar
beslut också skall ha ett ha ett kyrkligt
engagemang.

Vår vision är
* att våra församlingar får vara mötesplatser för alla som söker en fördjupad
gudsrelation och livstolkande samtal.
* att församlingarna ska fortsätta att
erbjuda närvaro och fördjupning och
vara en gemenskap där man ser och tar
tillvara på varje människa som en gåva.
* att kyrkan på olika sätt förmedlar
tillit, befrielse och livsmod till människor som bor och vistas i vårt pastorat.

Detta arbetar vi för
* Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv. Därför vill vi arbeta med att
utveckla gudstjänstlivet och samtidigt
bevara kontinuiteten. Att gudstjänsten förmår möta dagens människor är
omistligt.
* Barn och ungdomar ska prioriteras.
Vi vill satsa mer på gruppverksamhet,
musik, läger, resor, vandringar och annat som kan ge unga människor livsvägledande upplevelser.
* Kyrkan ska vara en plats där människor med olika bakgrund och för-

utsättningar kan mötas i en öppen
gemenskap.

Värna kyrkan som är

* Musik och körverksamhet för alla
åldrar ska ges stort utrymme. Sång
och musik är mycket centrala för att
uttrycka både sorg och glädje i livet.

Värna kyrkan som är

* Vi verkar för ändamålsenliga lokaler i våra församlingar. Exempelvis
behöver Storvreta församlingsgård en
större kyrksal än den nuvarande.
* Kyrkans sociala arbete och samhällsengagemang ska stödjas ytterligare i uppsökande verksamhet bland
människor. Detta är en uppgift för
både anställda och frivilliga.
* Vi vill främja gemenskap med den
världsvida kyrkan och mellan människor från olika kristna traditioner i
vårt samhälle.
* Samarbetet mellan församlingar,
skolor och föreningar ska utvecklas.
* Vi vill öka engagemanget för global
rättvisa och solidaritet, bland annat
genom Svenska kyrkans internationella arbete.
* Kyrkan har ett miljöansvar. Därför
vill vi inspirera till engagemang för att
värna hela skapelsen.Vi vill också miljöanpassa vår verksamhet och delta i
skapandet av ett hållbart lokalsamhälle.
Röstar du på POSK, röstar du för
mångfald som en rikedom, och vill
verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner.

Alla döptas samhörighet landet runt,
jorden över och tiderna igenom!
Närheten, synliggjord i gudstjänstfirande gemenskap och uppbyggande
församlingsarbete och som står där
som byggnad i landskap och stadsmiljö!

Värna kyrkan som är
Kulturfaktor och kunskapskälla, räknad som självklar men ofta outnyttjad
i det personliga underhållet!

Kyrkans grund är Kristus!
Och kyrkans uppdrag: att komma
med evangelium, att berätta om det
kristna hoppet, i liv, död och uppståndelse och ständigt möta samtidens
människor.

Reformation 1527,
organisation 2013!
Kultur betyder odling, alltså liv och
därmed skapande aktivitet. Kulturminnen är närvaron i nuet av samlade
goda erfarenheter och kloka tänkesätt,
uttryckta i byggnader, seder och bruk.
Kultur och kulturminnen är tiderna
igenom livets bas och förutsättning
för dess utveckling.
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rsamling

Ärentuna församling

ni
pastorat
Tre församlingar:
Tensta, Lena och Ärentuna har likheter och särdrag. Pastoratet är den
ekonomiska grundval som kyrkotillhörigas avgifter skapar och som finansierar byggnadsunderhåll, anställdas löner och församlingsarbetet.

Tre riktmärken att blicka
mot:
• Varierat församlingsarbete: gudstjänstliv, med dess musikaliteter och
körer, ekumenisk samverkan, studietillfällen, bredd i diakonin och milt
sammanhållande linje från barnet till
den åldriga.
• Hushållning med resurser: aktsamhet i miljön, reducerad förbrukning,
kvalitetsmedvetande, bättre personella
arbetsförhållanden och därmed på
sikt en sänkning av kyrkoavgiften.
• Närvaro hos varandra, medmänniskan i möte, var det än sker, men i alla
sammanhang: skolan, föreningslivet,
arbetsplatsen, kyrkbänken.

Du som är 16 år eller
mer…
och tillhör Svenska kyrkan får rösta i
valet den 15 september. Gör det! Gör
det efter Din egen övertygelse och
förväntan!

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
(KR) utgör en öppen och fristående
gren inom den världsvida kristdemokratiska rörelsen.
Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan
skall fullfölja sin kallelse att göra Jesus
Kristus känd, trodd och älskad. Vårt
mål är en levande kyrka, det vill säga
en livaktig och trovärdig verksamhet
inom Svenska kyrkan på församlingsnivå, stiftsnivå och nationell nivå.
Levande församlingar i hela vårt
avlånga land är nödvändigt för en livskraftig kyrka med bred förankring i
det svenska samhället.

Andligt kraftcentrum
Vi vill arbeta för en livskraftig kyrka
nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum. Församlingslivets
gemenskap är därför något vi prioriterar mycket högt.
Strävan bör vara att Svenska kyrkan
ska fungera som ett sammanhållande
kitt och en gemenskapsfrämjande kraft
i samhället. Kyrkan ska vara en aktiv
normbildare som förknippas med delaktighet och sammanhang, frihet och
förnyelse, andlighet och djup, glädje
och fest.
Kyrkans unika tillgång och bidrag
i mötet med människor är och måste

vara Kyrkans Herre, den uppståndne
Jesus Kristus. Enligt kyrkans bekännelse möter vi honom främst i bönen,
bibelordet, nattvarden, dopet och i
församlingens gemenskap.
Det som mer än något annat knyter
samman befolkningen i Sverige och
Svenska kyrkan är de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och
begravning.

Möten med människorna
Att människor vänder sig till kyrkan
i samband med viktiga och livsavgörande händelser är ett uttryck för den
samhörighetskänsla och det förtroende som finns för Svenska kyrkan. Det
är angeläget att Svenska kyrkan tar
vara på de möten med människor som
de kyrkliga handlingarna ger så att de
blir en integrerad del av församlingens
liv.Vi vill inte att kyrkan reduceras till
en serviceinrättning för kyrkliga riter.
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Socialdemokraterna

En öppen och engagerad
folkkyrka med framtidstro
När vi som tillhör Svenska kyrkan
och är socialdemokrater ställer upp i
kyrkovalet vill vi verka för en öppen
och engagerad folkkyrka med framtidstro. Den inriktningen gäller kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat men
även för valet till stiftsfullmäktige och
kyrkomötet.
Vi menar att socialdemokratins strävan efter solidaritet och respekt för
människors lika värde stämmer helt
med det kristna kärleksbudskapet: ”Allt
vad ni vill att andra ska göra mot er, ska
ni göra mot dem”. Som landets största
ideella organisation med 6,5 miljoner
medlemmar är Svenska kyrkan en viktig resurs i enskilda människors liv och
för samhällen runt om i Sverige. Som
en del av den världsvida kyrkan bidrar
Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål.

Lokala prioriteringar

I våra tre församlingar och i Vattholma
pastorat vill vi socialdemokrater arbeta
för följande:
Konfirmationsåldern är en tid då
tankar väcks om etik, religion, relationer och vad det innebär att bli vuxen.
Vi vill göra en extra satsning på
konfirmationen. Fler ungdomar ska
få en konfirmationstid som tar deras
frågor på allvar och som engagerar
dem till ett fortsatt aktivt deltagande i
kyrka och samhälle.
Vi vill under den kommande
mandatperioden utveckla kyrkans
sociala verksamhet (diakoni).
Barnen har en särställning i kristen
tro.Verksamhet för barn och ungdomar ska prioriteras.

Musiken är en viktig och uppskattad del av församlingarnas verksamhet.
Genom våra körer ska barn och vuxna
få bidra till levande gudstjänster och
det lokala kulturlivet.
Det kulturarv som våra kyrkor
och kyrkogårdar utgör ska vårdas väl
och vara tillgängligt för alla.
Vi vill främja ett konsekvent
energi- och miljötänkande.
Vi vill utveckla Svenska kyrkans
engagemang i Storvretabygdens nybildade föreningsråd. Vi ska noga följa
hur planerna på ett utbyggt Storvreta
utvecklas och anpassa verksamhet och
lokaler efter de behov som växer fram
i framtiden.

Hemsidan
Vattholma pastorat har en hemsida på Internet och adressen dit är
svenskakyrkan.se/vattholma Sidan uppdateras varje vecka, så där kan man alltid
hitta det som är aktuellt.
Om du söker någon specifik information,
t ex när körerna övar, hur man beställer
dop eller kommer i kontakt med prästerna. Gå direkt till den sida du söker via
någon av nedanstående adresser:

Läs och res!
Studera Egyptens kristna historia under höst och vinter och avsluta med
innehållsrik resa i vår till det koptiska centret Anafora.
Egypten är känd för sina fantastiska byggnadsverk och sin historia. Inte lika många
känner till att den kristna kyrkan etablerades genom aposteln Markus evangeliserande redan 61-68 e Kr i Alexandria.
I Egypten finns väldens äldsta kloster, kristna traditioner som har levt kvar
sedan kyrkans början, en uråldrig liturgi
som känns lika relevant idag som då den
kom till. Där finns också kristna helgon
och martyrer, vars namn har färdats över
en hel värld och fått betydelse för kyrkan
på helt andra håll. Där finns iotakorsets
meditation och inte minst Anafora – ett
nytt kristet center och retreatgård mellan
Kairo och Alexandria.

Vi kommer att träffas under några torsdagskvällar under hösten och kommande
vår, läsa och studera tillsammans och avsluta med att göra en resa till Anafora i Egypten. Under resan planeras besök i klosterområdet Wadi Natrun utanför Alexandria
samt besök på koptiska museet, Markuskatedralen, ikonverkstad m.m. i Kairo.
Resan blir endast av om det politiska läget och UD tillåter en resa och subventioneras till viss del av församlingen. Resenärerna får själva bekosta merparten av resan
och mer uppgifter ges vid första träffen.
Följande datum träffas vi under hösten:
5 sept, 10 okt, 14 nov och 12 dec kl 19.30- 21
i Församlingsgården i Storvreta.

Boktips
Tomas Sjödin: Tusen olevda liv finns
inom mig. Libris förlag 2011
Tusen olevda liv finns inom mig. Orden
skrivna av en kvinna i exil träffade pastor Bengt Eriksson med våldsam kraft
när han läste dem. Tillsammans med en
tidningsartikel om den ballongflygande
prästen Adelir Antonia di Carli ger de
kraft och mod åt en sliten pastor och
änkling att göra något radikalt. Andra
söndagen i påsktiden ska han egentligen
predika över ”Påskens vittnen” i kapellet
på Norra Brogatan i Söderhamn men i
stället far han bara dit och lämnar ett brev
på predikstolen där det står att han tänkte
försvinna från församlingen en tid. Han
bad tusen gånger om förlåtelse och om
de ville ha honom tillbaka så skulle han
återvända och predika på den 15:e söndagen efter trefaldighet på temat ”Ett är

nödvändigt”. Sedan fortsätter han färden
mot västkusten, hyr ett hus under annat
namn och fördjupar sig i ballongfärder,
väderobservationer och Ådalsförfattaren
Birger Norman. Han är fast besluten om
att utforska ett av de tusen olevda liv han
bär inom sig. Under de fyra månaderna
utvecklas dessutom en djup vänskap med
en annan man som blir änkling och han
skriver fyra långa brev till sin älskade
hustru med hjälp av just Normans texter
och berättelser.
Det här är en underbar berättelse om
att finna sig själv, om kärlek och vänskap,
om att leva det liv man vill leva.
Låna den i Storvreta församlingsgård.

Senaste nummer av Kyrkbänken
svenskakyrkan.se/vattholma/kyrkbanken
Gudstjänstschemat
svenskakyrkan.se/vattholma/gudstjanster
Det händer i veckan i din församling, samlingar
och grupper:
svenskakyrkan.se/vattholma/veckan
Kontaktadresser
svenskakyrkan.se/vattholma/kontakt
Ställa en direkt fråga, anonymt om man vill
svenskakyrkan.se/vattholma/fraga
Kontakt med präst eller diakon för samtal
svenskakyrkan.se/vattholma/samtal
Väntjänstarbetet
svenskakyrkan.se/vattholma/omtanke
Att vara volontär i kyrkan
svenskakyrkan.se/vattholma/volontar
Hitta till våra kyrkor och församlingshem
svenskakyrkan.se/vattholma/hitta
Ärentuna, Tensta och Lena kyrkor
svenskakyrkan.se/vattholma/kyrkor
Församlingarnas facebooksidor
svenskakyrkan.se/vattholma/facebook
Dop
svenskakyrkan.se/vattholma/dop
Vigsel
svenskakyrkan.se/vattholma/vigsel
Begravning
svenskakyrkan.se/vattholma/begravning
Konfirmationsläsning
svenskakyrkan.se/vattholma/konfa
Katekumenat, dvs vuxenundervisning
svenskakyrkan.se/vattholma/katekumenatet
Församlingarnas vuxenarbete
svenskakyrkan.se/vattholma/vuxna
Svenska kyrkans Unga
svenskakyrkan.se/vattholma/sku
Barnverksamhet
svenskakyrkan.se/vattholma/barn
Körverksamhet
svenskakyrkan.se/vattholma/sjung
Träffpunkt dagtid
svenskakyrkan.se/vattholma/traffpunktdagtid
Öppen gemenskap
svenskakyrkan.se/vattholma/oppengemenskap
Kyrkträffen
svenskakyrkan.se/vattholma/kyrktraffen
Meditation
svenskakyrkan.se/vattholma/meditation
Svenska kyrkans internationella arbete
svenskakyrkan.se/vattholma/internationellt
Zimbabwe
svenskakyrkan.se/vattholma/zimbabwe
Församlingarnas Faitradearbete
svenskakyrkan.se/vattholma/fairtrade
Marialeden
svenskakyrkan.se/vattholma/marialeden

Ärentuna församling
Kyrkträffen

Upptaktsgudstjänst

Höstens Kyrkträff börjar med bussresa måndagen den 23 september till Skånela slott
och Sigtuna, Se sep. annons på sidan 10.

Den 1/9 kl 11 startar vi hösten tillsammans med en
Upptaktsgudstjänst i Storvreta kapell. Temat för gudstjänsten är ”Tillsammans i
Kristus”. En enkel gudstjänst
för och med alla. Kristina
Hognesius Lockner, präst,
Gustav Rosén,saxofon och
Fredrik Olsson, gitarr. Efter
gudstjänsten inbjuds till
Kyrklunch.

På torsdagar udda veckor kl 13 samlas vi
och äter lunch tillsammans i församlingsgården i Storvreta. Sedan följer program
av olika slag.
Kyrkträffen är öppen för alla som är lediga på dagtid.Vi kan vara allt mellan 2060 personer som träffas, så det är viktigt
att du meddelar om du kommer.
Anmälan till Els-Marie på expeditionen tel: 366210. När man kommer betalar
man 40 kr till Åke.
I höst träffas vi 10 okt, 24 okt, 7 nov,
21 nov. Den 5 dec avslutas terminen med
Adventskalas med extra mycket god mat
sång och musik, denna gång är priset därför 60 kr.

Vill du baka?
Vill du laga/baka något gott till efterätten
på kyrkträffen så tar vi gärna emot det.
Om du vill baka i församlingsgårdens kök
går det också bra om vi bara bokar in det.
Tala med husmor Therése.

Kaffebönegrupp
Vi träffas i vårt vackra kapell i församlingsgården i Storvreta för att be och
sjunga.Vi ser som vår speciella uppgift att
be för våra konfirmander samt vår vänförsamling i Harare i Zimbabwe. Hör
gärna av dej till oss om du vill ha förbön.
Efter vår bönestund fikar vi tillsammans och pratar. Du är varmt välkommen, vi är inte så många. Du behöver
inte anmäla dej, det är bara att komma.
Datum för hösten är tisdagar udda veckor
8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec, alltid
kl.10-12.

Bibliska figurer
Utanför kapellet på ett bord ställer vi upp
våra figurer för att gestalta bibelns berättelser, kom och se! Till hösten fortsätter
vi att tillverka bibliska figurer till en ny
julkrubba i Ärentuna kyrka.
Om du själv vill skapa en figur som är
till dej så går det också bra. Titta gärna
in i församlingsgården någon av följande fredagar mellan 9.30-14. Frågor
och funderingar kan besvaras av Kerstin Åsberg, 0707-100447. Datum för
hösten är 20 sept, 18 okt, 8 nov. 6 dec
är vi hembjudna till Kerstin i Alunda.
Välkommen med!
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Kyrkans väntjänst
Väntjänsten vill vara ett stöd för dem som
behöver en medmänniska. Väntjänsten
hjälper till med kyrkträffen, vi gör hembesök, ordnar adventskalas på Skogsgården samt ansvarar för ett 85+-kalas med
mat och musik.Vill du besöka någon eller
vill du ha besök eller att någon ringer till
dig, hör av dej till Siv Rang.

Ny träffpunkt i Storvreta –
Himmelsvägen 70!
Öppet hus i kvartersgården Lyckträffen,
Himmelsvägen 70 i Storvreta. En mötesplats för alla åldrar, fika, samtal och
gemenskap. Läxläsning hjälper vi också
gärna till med. Vi finns här för er. Start 4
september och därefter onsdagar under
hösten kl 13-17.
Ulla-Karin, Ingrid, Samuel och Siv.

Pannkaksgudstjänster
Pannkaksgudstjänsterna fortsätter i höst.
Kom och ät pannkaka kl 17 och fira sedan gudstjänst i högt tempo kl 18. Håll
utkik efter datum - det blir en torsdag och kom gärna och hjälp till. Du behövs!
Kontakt: Ulla-Karin Zetterström.

Onsdagkvällar i
församlingsgården

Församlingsny t t
Döpta
18/5
25/5
1/6
1/6
15/6
13/7

Neo Otto Åke Jansson
Nils Erik Mikael Winberg
Erik Emil Sasan Wiberg
Sixten Charles Helge Neyland
Charlie Maximilian Jansson
William Bernt Eriksson

Konfirmerade
18/5
Adam Carlsson
Jennifer Ededal
Andrea Lindahl
Tilda Lööv
Linn Nilsson
Amanda Linnéa Kristina Norén
Jacob Norrby
Jacob Pettersson
19/5
Hampus Jerresand
Oskar Wanrud
23/6
Lina Helin
Lovisa Stenbacka
7/7
Nathalie Larsson
Vigsel
15/6
6/7
6/7
13/7

Från och med september är taizéböner och
veckomässor igång på onsdagkvällarna.

20/7

18.30 i kapellet jämna veckor firar vi
mässa som följs av fika och bibelstudium.
Udda veckor, samma tid, draperar vi altaret med orange tyg, tänder många ljus och
försjunker i stillhet och bön i taizéanda
med mycket sång, enkelhet och tystnad.
Taizébönen följs av fika och öppet samtal.

Avlidna
5/4
4/5
4/5
2/6
16/6
24/6

Bojan Pislar och
Jenny Widenberg
Tobias Jansson och
Victoria Ljungcrantz
Emil Ohlander och
Maria Lundvik
Anders Lööw och
Anna Ström
David Nummelin och
Jenny Edlund
Annika Irene Lind
Berit Margareta Rosén Åhr
Elsy Margareta Bernis Ring
Gunnar Emanuel Andersson
Gun Eivor Elisabet Lindström
Rut Elisabet Mattsson
Kyrkbänken nr 4 2011

Gudstjänstgrupper i Storvreta
Hösten 2013 kommer det på torsdag- Gudstjänstdatum för respektive grupp:
kvällarna att finnas en ny aktivitet i förGrupp 1: 8/9, 13/10, 2/11 (Obs! lörsamlingsgården: Inför söndagen. Ofta kan
dag), 22/12
det kännas som om det är prästen som
Grupp 2: 15/9, 20/10, 17/11
”gör” en gudstjänst för ”besökarna”. Men
Grupp 3: 22/9, 27/10, 24/11
sanningen är att det är ”vår” gudstjänst.
Grupp 4: 29/9, 10/11, 8/12
För att tydliggöra detta startar nu ”Inför
söndagen” dit alla är välkomna. FörhoppGudstjänstgruppen …
ningen är att några verkligen vill vara
• ansvarar för ca en gudstjänst i
delaktiga och redan på förhand kan boka
månaden enligt ett tämligen
upp sig för 3-4 gånger under terminen.
regelbundet schema.
På så sätt skapas ”gudstjänstgrupper” med
• träffas torsdagen innan tjänst-		
några fasta och några tillfälliga deltagare.
göringssöndagen kl 18.30-19.30
Vi hoppas på fyra grupper, där en
med tjänstgörande präst.
grupp (grupp 4) fokuserar på de guds•
får möjlighet att be för och
tjänster med stora och små (”familjegudsutforma kommande söndags 		
tjänster”) som firas i kapellet. De andra tre
gudstjänst.
grupperna (grupp 1-3) kommer framför
• bygger relationer och gemenskap.
allt tjänstgöra vid högmässor (”huvudgudstjänst med nattvard”).
• gör gudstjänsten mer levande och
dynamisk.
Om du kan tänka dig att vara med i en
gudstjänstgrupp, kontakta Kristina Hognesius Lockner.

Den tredje Framtidsveckan
i Storvreta
Den 14-22 september arrangeras den
tredje Framtidsveckan i Storvreta. Lördagen den 21 september blir det som vanligt stor skördefest på Idrottsplatsen och
under veckan kommer Storvretas alla
föreningar att bjuda in till olika arrangemang. Utvecklingsrådet för Storvretabygden kommer att inbjuda till samtal
om Storvretas utveckling tillsammans
med representanter från Uppsala kommun. Även andra arrangemang tar upp
behovet av lokal omställning för en mer
hållbar samhällsutveckling. Svenska kyrkan bidrar bland annat med en temagudstjänst i Storvreta kapell söndagen den 22
september. Mer information kommer på
www.storvreta.nu och i den programfolder som kommer att delas ut.

Vill du sjunga?
Kyrkokören i Storvreta/Ärentuna söker
nya sångare i alla röstlägen inför terminstarten den 28 augusti.
Vi har en bred repertoar med alltifrån
äldre till nutida musik. Kom och lyssna
när vi 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.
Kyrkbänken nr 4 2013

Musikcaféer
Höstens musikcaféer i Storvreta församlingsgård äger rum kl 15 följande söndagar:
29 sept Markus Lagerquist underhåller
och berättar
27 okt Kristina Hognesius Lockner,
sång och Ingvor Stagling,
ackompanjemang
24 nov		 Jazzbröderna från Enköping
		 spelar kända klassiker.
15 dec Ärentunakören sjunger aventsoch julsånger.

Konfirmation?!
Konfirmation idag kan vara så mycket.
Oavsett ålder handlar det om samtal och
reflektion över tros- och livsfrågor. I vårt
pastorat inbjuds nu särskilt alla som är
födda 1999 och/eller går i 8:an till ett
läsår med konfa. Går du i 9:an och ”missade” förra året kan du lätt hänga på det
här konfaåret.
Övriga äldre som är nyfikna på konfirmation (eller dop för den delen) får
gärna höra av sig till undertecknad, så
kan vi tillsammans fundera över vad som
passar just i er situation. För vuxna finns
alltid möjlighet att delta i En vuxen väg
till tro – katekumenatet. Liksom vanlig
konfa startar även det på hösten och pågår ungefär ett år. Intresseanmälan krävs
till undertecknad senast 20 september.
Konfirmation är en möjlighet för alla
från 14 års ålder. Och det är gratis! Välkommen med!
Kristina Hognesius Lockner
konfirmandsamordnare

Stipendier i Tensta och Lena församlingar
Ur Gotthard Svahns minnesfond utdelas stipendier till ”framåtsträvande ungdomar som utbildar sig i läraryrket”. Den sökande och minst en av föräldrarna
ska vara född i Tensta församling.
Ur Tensta magasinskassa utdelas stipendier för ”jordbruksbefolkningens
yrkesutbildning”. Sökanden ska vara folkbokförd i Tensta församling.
Ur Lena församlings magasins- och slåtterallmänningskassa utdelas stipendium för ”studier inom lantbruk, skogsbruk och lanthushållning och därmed
sammanhängande yrken.” I andra hand bidrag till rekreation för person inom
ovannämnda yrkesgrenar eller till medlemmar av dennes familj. Sökanden ska
vara folkbokförd i Lena församling.
Ansökan lämnas till Pastorsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast
8 okt. Ansökan ska innehålla uppgift om vilket stipendium som sökts, vilken utbildning man deltar i och planerar, samt personbevis.
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Tensta Församling
Träffpunkt dagtid
Tensta/Skyttorp
Välkommen till Kyrkans Hus i Skyttorp
varannan onsdag kl. 11.00.
Träffpunkten ger en möjlighet till gemenskap med gamla och nya vänner. Vi
träffas och tar del av ett timslångt program
och delar därefter en lättare måltid.
Höstens program
11/9

Svenskbyborna i Ukraina idag
Torbjörn Ivarsson berättar och
visar bilder

15/9 kl 14 i Kyrkans hus

9/10

10/11 kl 14 i Kyrkans hus

6/11

Vid konfirmationshögmässan i Tensta
hade prästen Johan Lautmann klätt sig
i denna vackra mässhake. Den är från
1700-talet och är tillverkad av sidenbrokad av norditalienskt ursprung.
Mässhaken kom till Tensta församling
genom dr H Rettig, som skänkte den
1920 som kompensation för de gamla
medeltida mässhakar, som tidigare sålts till
Statens historiska museum.

Markus Lagerquist sjunger och
berättar.

Kommunalrådet har ordet
Erik Pelling socialdemokraterna.

20/11 Hemvärnet idag
Kapten Johnny Pettersson.
4/12

Adventsandakt i Tensta kyrka		
Jullunch i sockenstugan. Anmälan
018-3520612 senast 8/11. Pris 70 kr.

				
Barnverksamheten
Start för Öppet hus i kyrkans hus, Skyttorp tis 20 aug. Övriga barngrupper
startar v 36. Mer info på sidan 12.

6/7
7/7

Charlie Gustav Daniel Hedberg
Lucas Sigge Richard Åhman
Marit Karin Lovisa Helenius
Sofie Carin Elisabeth Andersson
Asplund
Leon Freddie Sääv
Albin Peter Johansson

Konfirmerade
18/5
Sara Johanna Fredriksdotter Wilund
23/6
Jennifer Andersson
Fredrika Johansson
Sara Mattsson
Alice Pettersson
Elsa Strand
Alexander Weckström
Vigsel
23/6
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Warren Hall och
Senait Abebe Worku

13/10 kl 9.30 i Tensta kyrka
15/12 kl 14 i Kyrkans hus

Kyrksöndagar
Kyrkssöndag innebär gudstjänst, kyrkkaffe
och fördjupning för vuxna och barn. För
barn söndagskola under och efter gudstjänsten och för de vuxna i form av föredrag.
Höstens kyrksöndagar
22/9 Julkrubba i hem och kyrka
Inspiraton för din och kyrkans
julkrubba!
20/10 Brandstationen som blev kyrka,
en märklig historia
Erik Holmlund berättar om hur
det omöjliga blev verklighet i byn
Helgum.
17/11 Sju ”kristna” regler man borde
bryta så ofta som möjligt 		
Med Pontus Adefjord.

Församlingsny t t
Döpta
26/5
1/6
23/6
29/6

Höstens familjegudstjänster

Måndagen den 23/9 I Rettigs fotspår		
Pastoratsresa till Skånela slott och
hembygdsmuseum. Se sep. annons.

23/10 Barnonkologi
Ann-Christin Björklund,
konsultsjuksköterska.

Högtidsskrud

Tenstasmycket
Så här ser det smycke ut som konfirmanderna i Tensta får av församlingen.

Andra viktiga datum
25/8 Info om kyrkovalet.
Nomineringsgrupperna presenterar sig.
15/9 Val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

I Rettigs fotspår
Pastoratsresa till Skånela slott
och hembygdsmuseum måndagen den 23 september
Buffé och guidning på Sigtunastiftelsen
Trappor! Rollatorer kan bäras
upp.
Anmälan Skyttorp: 018-352061
Anmälan Storvreta: 018-366210
senast 13/9, 250 kr

13/10 Församlingsmöte med nominering
till församlingsrådet.
22/12 Församlingsmöte.
Information om renoveringen av
Tensta kyrka

Kontakt med prästen
För mer information om församlingens
verksamhet, kontakta församlingspräst Johan Lautmann. Han finns också tillgänglig för samtal, bikt, enskild nattvard.Träffas
säkrast i samband med gudstjänst eller på
tel 070-2830933.
Kyrkbänken nr 4 2013

Lena församling
Kyrkokören i Tensta och Lena hör
hemma i både Tensta och Lena församlingar. Kören medvekar i gudstjänster i båda församlingarna och
körens egna konserter fördelas växelvis mellan kyrkorna.
Men för att få vara med i kören
som korist krävs inte församlingstillhörighet, dörren är öppen för
alla sångglada var man än bor. Det
enda villkoret är att man vill avsätta
tid för körövningar och uppsjungningar i Tensta och Lena kyrkor.
Kören har under senare år framfört större verk som Vivaldis ”Gloria”,
Grauns ”Der Tot Jesu”, Bachs ”Actus
tragicus” och mycket annat utöver
den körmusik som framförs under
gudstjänsterna.
Körledare är kyrkomusiker Janniz
Jönsson och övningarna äger för
det mesta rum på onsdagar.

Sjung kören - sjung! Engagerad körledare.

Hantverkscafé
Vad är hantverk? I det här sammanhanget
är det vad du själv gärna vill ägna dig åt
- sticka, sy, måla, virka, slöjda. Ibland rent
av att göra ingenting därför att gemenskapen i gruppen känns viktigare än att
tillverka. Välkommen till Hantverkscafé
på tisdagar kl 18-20 med start tisdagen
den 27/8.

Församlingsny t t
Konfirmerade
18/5
Tova Holmberg
19/5
Cassandra Lax
23/6
Lovisa Grandin
Hanna Nygård
Amanda Wall
Vigsel
8/6
29/6
6/7
Avlidna
24/3
11/5
12/5
28/5
4/6

Mikael Lento och
Susanne Töyräs
Marcus Grehn och
Johanna Eriksson
Nils Bruhner och
Maria Swedman
Kerstin Margareta Lindvall
Henry Lars-Ola Hermansson
Ruth Linnéa Blomqvist
Asta Elvy Eurene Martinsson
Agnes Maria Lundberg
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Välkommen att vara med. Kontakta Janniz Jönsson för mer information.

Öppen gemenskap
Trekanten i Vattholma
Öppen gemenskap är en öppen grupp,
dvs ingen anmälan behövs och man kan
vara med en, några eller alla gånger. Man
lyssnar till ett föredrag och deltar, om man
vill, i ett efterföljande samtal.
Även denna termin kommer Arne Wiig
att vara med och ha inspirerande samtal
tillsammans med Mari Papadopoulou, vår
nya präst i Vattholma.
Öppen gemenskap blir det varannan
torsdag mellan kl 19- 21. Följande datum
och teman är inplanerade.
5 sept

Mitt eget liv och dess
möjligheter

19 sept

Människor och deras
beteenden

3 okt

Godhet och ondska

17 okt

Den kristna gudsbilden

14 nov

Kärlek och svek

28 nov

Livet efter döden

12 dec

Vad menas med att vara 		
kristen?

Sommarens pastoratsresa
Sommarens pastoratsresa, en tradition sedan några år tillbaka, gick till Stockholm,.
Ett tjugotal personer åkte med, ledda
av Rolf Larsson, tjänstgörande sommarpräst.

Första stoppet var Stockholms slott,
där en kunnig guide lotsade genom paradvåningar och sovgemak. Därefter blev
det fritid för lunch, som många valde att
inta på Stadsmissionens lunchkafé vid
Stortorget.
På eftermiddagen guidade Tord Fornberg gruppen på Judiska Museets utställning Juden Jesus. Tord Fornberg, vattholmabo och docent Nya Testamentets
exegetik, har själv varit med och tagit
fram utställning och gav en initierad bild
den tid och den miljö Jesus levde i.
Vem var Jesus? Vilket samhälle levde
han i? Vilka strömningar påverkade honom? Dessa är några av de frågor som utställningen i Judiska Museet söker svaren
på. Utställningen pågår till 30 sept.

Stora bilden: Utställningen i
judiska museet var grupperad
runt ett olivträd. I montrarna
föremål från Jesu tid.
Lilla bilden:Tord Fornberg
tolkar de hebreiska bokstäverna.
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Utblick som ger inblick

Vem är Thore Rosenberg?

I

vår intervjuserie om kyrkan utanför
kyrkan har vi kommit fram till Uppsalas polispräst. Thore Rosenberg är
ny i jobbet både som präst och polispräst,
två år har han varit präst, och befattningen som polispräst har han innehaft i ett år.
Men Thore har arbetat länge i kyrkan.
I 20 år verkade han som diakon, i Stockholm och i Märsta, och mötte många
människor med smärtsamma erfarenheter,
skörhet och utmattning i själavård och socialt arbete. Han gick S:t Lukasstiftelsens
själavårdsutbildning och började så småningom läsa teologi med religionspsykologi som huvudämne – en inriktning han
”inte kom undan”.
Under diakontiden i Högalid i Stockholm gick han en utbildning för präster
och diakoner som ville arbeta med polisen t ex i arbete som att lämna dödsbud.
Numera leder han själv sådana kurser.
Vad har du för egenskaper och intressen som gör att du väljer en sådan här
arbetsinriktning? undrar jag. Och som
gör att du blir vald till jobbet?
Jag tror att andra uppfattar mig som en
trygg person, säger Thore, och det gör jag
nog själv också. Lugn och med förmåga
att hjälpa människor igenom det svåra genom att stanna och vara kvar. Generellt
– inte alltid, men oftast – får man fylla en
god funktion på det sättet.
Jag träffar Thore i Eriksbergskyrkan,
två timmar före en begravning. En timme
innan begravningen vill han vara klar med
intervjun och beredd att ta emot de första
som infinner sig till begravningen. Något
som säger mycket om hans värdering av
närvaro. Att finnas på plats när de sörjande
kommer och vara med hela vägen också
på minnesstunden efteråt skapar trygghet och sammanhang och signalerar: Ni
är viktiga, och jag har tid, detta är inget
jag gör i farten på väg till annat som är
viktigare.

18

Hur ser då arbetet som polispräst ut?
Thore delar sin tid mellan vanligt församlingsarbete med pastoralt ansvar för Vindhemsdistriktet och 30% polisarbete. En dag
i veckan är han på polishuset. Där tar han
emot poliser, som vill ha enskilda samtal,
och är en resurs när något särskilt hänt som
gör att man behöver samlas, t ex för minnesstunder när någon avlidit. Han har ett
nära samarbete med personalavdelningen,
där man ofta vet vilken rotel eller individ
som kan behöva samtalsstöd. Han går runt
på de olika avdelningarna och finns alltid i
matsalen vid lunchtid. Det händer ofta att
enskilda tar kontakt. Förutom denna fysiska
närvaro skriver han ofta i polisens interntidning Se Upp!. Och han finns med i polisens
fortbilningsverksamhet.
Just nu arbetar han med att utveckla
arbetet med att lämna dödsbud. Där har
man ett samarbete med LKC, länskommunikationscentralen, dit olyckslarmen
kommer. De flesta dödsbud tar polisen
hand om på ett mycket bra sätt, men i
fall där t ex barn är inblandade, eller när
det handlar om självmord, kan det behövas mer tid hos de drabbade än vad polisen kan ge. Då kan LKC rekommendera
polisen att ta med diakon eller präst som
kan stanna kvar. Poliserna själva kan också
önska det.
Att finnas med vid ett dödsbudslämnande är en känslig uppgift. Det är alltid
polisen som lämnar budet, prästen eller
diakonen finns ett steg bakom och frågar
alltid: Vill du att jag ska följa med? Och
när polisen måste gå: Vill ni att jag ska
stanna kvar? De flesta säger ja. Uppgiften
är att finnas nära, svara på frågor som går
att svara på, låta tankar och känslor få uttalas, och så småningom ofta att hålla i eller
vara med på begravningen.
Det finns alltid invändningar mot att
kyrkan ska ”blanda sig i” polisens arbete:
”Ska vi pracka på folk religion i deras

utsatthet? Och varför ska det komma en
kristen präst till hinduer och muslimer?”
– Just därför är respekt och känslighet A
och O, menar Thore. Och just människor
av annan bekännelse brukar aldrig ha problem med att ta emot en präst från Svenska kyrkan. Just de uppskattar närvaron av
en uttalat religiös person, som känns som
ett särskilt stöd i dödens närhet.Vilken religion han eller hon representerar brukar
inte spela någon roll.
Thore poängterar vilket förtroende
hans företrädare Birgitta Sundelin Joakimsson byggt upp för kyrkans närvaro
i polishuset. Misstänksamhet finns, men
mycket har hon tagit bort. När hon slutade och personalen fick frågan om de ville
ha en ny präst, blev svaret ett stort Ja.
Också från kyrkligt håll kan det ibland
yttras kritik mot att kyrkan ägnar sig år
social verksamhet i stället för att predika
evangelium.Thore tycker det är en konstlad polarisering.
– Där vi är samlade för att dela utsatthet och ta emot och ge varandra stöd finns
Gud med. I de nära samtalen är Gud nära.
Gunilla Rödström

Vinnare av sommarkorsordet
Grattis till vinsten säger vi till:
Paul Ekman, Storvreta
Kjell Zetterberg, Östervåla
och Kerstin Bräckås,Vattholma
Bokpriser kommer på posten.
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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
Ek.assistent Morgan Jonsson		
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 Papadopuoluo			
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				

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: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 31 50 24, 076-203 62 62
tel: 070-527 72 07

Tensta

Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			
Gabriella Bergkvist			
Pontus Adefjord				
Kyrkans hus i Skyttorp, 			

Lena

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Niclas Sand				
Susanne Näslund				

tel: 37 90 45
tel: 070-379 19 29
tel: 076-823 77 55 (Tjänstledig)
tel: 35 20 61
tel: 35 07 09, fax 31 20 06
tel: 35 07 09, 070-310 50 67
tel: 35 07 09, 072-740 80 10

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

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

Kyrkorådens ordföranden

Tensta: Ulla Moberg 			
Lena: Ann-Christin Lindström Larsson
Ärentuna: Mats W Pettersson 		

Kyrkonämnden

Ordf: Gunnar Edqvist			

Kyrkbänken nr 4 2013

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
tel: 37 92 08
tel: 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
tel: 31 50 21
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Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling
Söndag 25 augusti
13:a sönd eft Trefaldighet
18.00 Vesper med orgelmusik.
Vokalensemble. Ärentuna
Söndag 1 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst. Höstterminsupptakt. Storvreta
Onsdag 4 september
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 8 September
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 11 september
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 15 september
16:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 18 september
18.30 Veckomässa. Storvreta
Lördag 21 september
10.00–14.00 Mål- och visionsdag med förtroendevalda
och medarbetare i Vattholma
pastorat. Storvreta
Söndag 22 september
17:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Miljö- och rättvisemässa. Storvreta
Onsdag 25 september
18.30 Taizébön. Storvreta

Onsdag 16 oktober
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 20 oktober
21:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Nomineringsmöte. Storvreta
Onsdag 23 oktober
18.30 Taizébön. Storvreta

Söndag 22 september
17:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa

Söndag 1 september
14:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Söndag 29 September
Helige Mikaels dag
11.00 Änglabygdsmässa
Barnkör och kyrkokör. Nomineringsmöte

Söndag 8 september
15:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa

Söndag 27 oktober
22:a eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00 Musikcafé. Storvreta

Söndag 6 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
13.00–17.00 Kontraktsdag i
Björklinge
16.00 Sondomässa. Björklinge

Lena
församling

Söndag 13 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst. Kyrkokören. Kyrkkaffe med brödförsäljning

Söndag 25 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst.
Välkomnande av komminister
Mari Papadopoulou
Söndag 1 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med söndagsskola
Söndag 8 september
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Söndag 15 september
16:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Familjegudstjänst.
Barnkör

Söndag 20 oktober
21:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst
Söndag 27 oktober
22:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa

Tensta
församling
Söndag 25 augusti
13:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa

Söndag 15 september
16:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa
14.00 Friluftsgudstjänst.
Kyrkans hus
Söndag 22 september
17 sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst med kyrksöndag
Söndag 29 september
Helige Mikaels dag
9.30 Högmässa
Söndag 6 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
13.00–17.00 Kontraktsdag i
Björklinge
16.00 Sondomässa. Björklinge
Söndag 13 oktober
Tacksägelsedagen
9.30 Familjegudstjänst med
nomineringsmöte
Söndag 20 oktober
21:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Söndag 27 oktober
22:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Söndag 29 september
Helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst.
Storvreta
15.00 Musikcafé. Storvreta

Söndag 6 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
13.00–17.00 Kontraktsdag i
Björklinge.
16.00 Sondomässa. Björklinge
Onsdag 9 oktober
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 13 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa. Storvreta
16.00 Skördegudstjänst. Kyrkokören. Ärentuna

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

Foto: Åsa Heiter

Onsdag 2 oktober
18.30 Veckomässa. Storvreta

Den 30 juni var det gudstjänst på Salsta slott, Kungssalen fylldes av gudstjänstdeltagare. Det blev en gudtjänst med mycket musik, virtuost framfört av 12-åriga pianisten Alice Power och hennes musikerföräldrar
Victoria Power och Andrei Nikolaev. Gudstjänsten leddes av prästpraktikant Åsa Heiter och komminister
Gunilla Rödström. Efter gudstjänsten visade Arne Wiig slottet och för dem så önskade serverades det kyrkkaffe i restaurangen.

