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Jag vill ju vara med. Volontär i kyrkan.Sid 3
Ungdomsgrupper i pastoratet. Sid 5
I allhelgonatid. Sid 13

Foto: Gustaf hellsing, IKON

Vem är kristen?
”Du som är kristen, vad tänker du om
det här ..? Detta är en fråga som jag kan
få emellanåt. Det finns en nyfikenhet på
kristna som man ibland vill definiera som
en enskild grupp med likartade åsikter.
Den som lär känna kyrkan bättre, ser snart
att det finns åsikter om i stort sett allt! Och
de skiljer sig åt! När man inte får kläm riktigt på vad kristna tycker, då svaren varierar,
kommer ofta frågan: ”Vad står det i Bibeln
då?” Ibland finns det inte något enkelt svar
på det heller! Många frågor går det inte att
svara på – eftersom Bibeln samtidigt är ett
tidsdokument som skildrar sin samtid.
Åsikterna om vad kyrkan är och vad
kristna ska stå för har diskuterats mycket
på senare tid i media. När kyrkklockorna
började ringa i Jönköping vid en nazistisk
demonstration tog debatten fart! Av gammal tradition ringer man i kyrkklockorna
för att varna vid fara. Vid flera tillfällen
har det ringts i klockorna för att varna
människor för åsikter som man anser kan
skada samhället eller enskilda människor/
grupper. I år fick kyrkan mer uppmärksamhet i samband med Almedalsveckan,
då vår nya ärkebiskop valdes ut till ” Hetast i Almedalen”. Frågor har på senare
tid kommit att lyftas allt oftare om hur
politik och kyrka hör samman – och om
de alls hör samman? Och kan vem som
helst, tillhörande vilket politiskt parti som
helst, vara kristen? Eller ställer en religiös
ståndpunkt krav på att man också tar vissa

2

ställningstaganden när det gäller ex människosyn, syn på miljö, jämlikhet? Borde
det då inte även avspegla sig i ett partipolitiskt ställningstagande? Ska kyrkan alls
involvera sig i politik, undrar andra?
Vem är kristen? Är det alla som är döpta eller bara de som går tillräckligt ofta i
kyrkan? Om vi betraktar kristna utifrån
dopet och tillhörigheten, är majoriteten
kristna i vårt land. Kan man säga att en
så stor grupp står för något enhetligt och
gemensamt? Under sommaren har en
lång brevväxling pågått mellan skribenten
Marcus Birro och biskop Åke Bonnier i
media. Marcus Birro anklagar kyrkan för
att den ”predikar sådant som vilket annat politiskt parti skulle kunna göra” och
menar att ”snart är kyrkan kliniskt befriad
från allt kristet”. Biskop Åke Bonnier
skriver i sitt svar till Marcus att ”Svenska
kyrkan är en Jesuscentrerad kyrka i den
evangelisk lutherska traditionen”, som
ständigt reformeras och omprövar sin
syn på tro, människa och samhälle. Det är
viktigt att våga pröva och ompröva ställningstaganden som kyrkan har tagit.
Lite senare i debatten kom även Ann
Heberlein in på banan och menade att
”kristen har i svensk offentlighet blivit
synonymt med Sievert Öholm, Marcus
Birro, Dag Sandahl och deras likar – alltså
konservativa gubbar i olika åldrar med
det gemensamt att de anser sig ha rätt att
döma andra människors tro och livsstil”.

Det som går att konstatera är att det inte
finns någon enhetlig syn på vad det är att
vara kristen – men det engagerar många,
skapar debatt och blir en brännande fråga!
Det berör det som vi djupast bär inom
oss. En människas tro har under senare
år blivit betraktat som en privat angelägenhet. Samtidigt är vi ett kollektiv som
försöker finna en identitet i en föränderlig värld. Det är inte riktigt samma sak att
vara kristen idag som för ett halvt sekel
sedan. Förändringen går snabbt i vårt samhälle då vår kunskap ökar och vi ständigt
får ompröva våra ställningstaganden – och
kan inte alltid förlita oss på att svaret finns
i Bibeln eller traditionen. Emellertid brukar vi finna svar genom samtal med aktiva
människor i Svenska kyrkan och i dialog
med andra systerkyrkor, då gemenskapen
mellan kristna över världen är stor. I den
ständiga prövningen av vad det är att vara
kristen, händer det att Svenska kyrkan anklagas för att ta kontroversiella beslut.Vi är
en kyrka som breddat vägen i vissa frågor,
och sett att andra har kommit att följa oss.
Det viktigaste med kyrkan är kanske inte
att vi enas i allt – utan att vi i vår kallelse
att följa Kristus vågar ta de svåra samtalen,
att det finns en transparens och öppenhet i
dialogen med alla oss som är en del av den.
Christina Engqvist
kyrkoherde
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Jag vill ju vara med!

V

attholma är i mångt och mycket
ett nybyggarsamhälle, samtidigt
som bygden har anor från långt
tillbaka i historien. Fornminnen, Lena
kyrka, bruket – detta vittnar om en tid
då människor levde sina liv just här. Som
kontrast till detta gamla växer nya villaområden upp, ofta bebodda av barnfamiljer, som trivs i den relativt lugna miljön
och närheten till Uppsala, för att sedan
sälja när barnen flyttat hemifrån och ge
plats för nya familjer. Det kan vara svårt
att hitta ”gamla vattholmare”– människor
med rötter i just den här bygden. Men de
finns!
Åsa Thorsell Bonnevier är en sådan.
Hon är uppvuxen i Vattholma, har gått
i skolan där det idag är församlingshem,
minns postexpedition, läkarmottagning,
två affärer, stationshuset och mycket annat
som funnits men försvunnit. Åsa var borta
en tid från hemorten men återvände 1976
och stannade sedan kvar med man och tre
barn. Nu är barnen utflugna och Åsa är
änka sedan några år tillbaka.
De flesta barn som gått på Vattholmaskolan känner igen Åsa. Fram till denna
sommar har hon arbetat på Vattholma och

Storvreta bibliotek och mött barnen i deras sökande efter de allra bästa böckerna.
Och många av dem har Åsa känt igen efter många år som ledare i kyrkans barntimmar.
Nu är Åsa pensionär men från sina ideella uppdrag i Lena församling har hon
inte tagit pension. I församlingen har hon
ända sedan hon återvände till samhället
varita aktiv inom olika grenar av verksamheten.
– Jag började ganska omgående som
ledare för Kyrkans barntimmar, berättar
Åsa. I kyrkliga syföreningen, som fanns
då, var jag medlem i många år, dessutom
dess ordförande under några av de åren.
Jag har också varit med och startat Öppet
hus-verksamheten i slutet av 80-talet. På
den tiden hade församlingen all vardagsverksamhet på Smörtorparvägen 13.
– Ja, så har jag suttit i kyrkofullmäktige, i kyrkorådet och är nu aktiv i församlingsrådet. Sedan några år är jag också
kyrkvärd.
Hur kommer det sig att du lägger så
mycket tid på församlingen och verksamheten där?
– Jag tycker om att gå i kyrkan och jag

tycker om att vara aktiv, inte bara mottagare. Att vara mottagare har sitt värde
också, men jag vill vara med och har dessutom svårt att säga nej. Jag vill ju vara delaktig och ta mitt ansvar för att saker och
ting blir av. Det kyrkan förmedlar är ju
så viktigt att det måste spridas på många
olika sätt. Men det är klart, jag ska ju inte
stå i vägen, andra ska ju också få chansen.
Ja, det är så hon säger, ”andra ska få
chansen”. Med andra ord, uppdraget som
ideell i kyrkans församlingsarbete är så stimulerande och givande att många borde
få, och ta, chansen att bli en del av vad
som sker.
– Vi som möts i församlingsråd, bland
kyrkvärdarna, i Öppet hus och andra
samlingspunkter i församlingen har ju så
väldigt trevligt!, säger Åsa.
Har du ett råd att ge den som också
vill bli en aktiv ideell medarbetare i församlingen.
– Ja, säger Åsa, för det första, gå till gudstjänsterna i kyrkan. Det är där det börjar.
Text och bild: Ann-Christin Lindström Larsson

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.
Ansvarig utgivare: Christina Engqvist, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
Tryckeri: Wikströms, Uppsala. Bilden på omslaget: Konfirmandläger med utblick. Foto: Pontus Adefjord
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Äventyrsläger på
Hållandsgården

T

idigt på morgonen fredagen den 13
juni samlades äventyrskonfirmander och ledare på Uppsala Resecentrum för att bege sig norrut. Färden gick
till Hållandsgården i Jämtland, där vi fick sex
dagar fyllda av yttre och inre äventyr.
Redan första dagen märkte vi att det
skulle bli en kontrasternas vecka. Ena
stunden var det vilda lekar utomhus, nästa
var det lugnt pyssel i källaren. På lördagens utflykt stod vi i ett jakttorn och njöt
av sjö, fjäll och vindens sus. Någon timme
senare kröp vi genom en trång, blöt grotta till en underjordisk kammare där vi i
kolsvart mörker bara kunde höra bäckens
brus. Vi klättrade på bergsväggar och på
tisdagen var det dags för det stora äventyret - fjällmarschen över Välliste med övernattning vid Grofjällets fot. Det var nästan
så att vi blåste bort på vägen uppför fjället,
men alla kom upp till den lilla toppstugan,
där vi trängde ihop oss för en sångstund
innan vi fortsatte vår vandring.
Sång och bön ramade in varje dag under veckan. Även där märktes kontraster
mellan våra egna stunder i stavkyrkan och
söndagsgudstjänsten i Nylands missionshus, som blev proppfullt när fyra konfirmandgrupper gästade den lokala EFSföreningen. (EFS – Se inforuta nästa sida)
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Undervisningen under veckan hade
sin utgångspunkt i Apostlagärningarna, så
vi fick tillsammans utforska kyrkans tidiga
historia.Vi funderade över vad texten har
att lära oss och vad det kan betyda att leva
i fortsättningen med den som utgångspunkt. Det blev många spännande och
ibland intensiva samtal!
Konfirmanderna fick också jobba hårt
med sin redovisning inför konfirmationen, som ägde rum strax efter det att vi
kommit hem. De tog väl tillvara sina olika
förmågor och lyckades göra en fantastisk
redovisning som ingen av oss som var i
kyrkan den dagen kommer att glömma i
första taget.
Vi vuxna ledare kände oss väldigt nöjda
när vi kom hem, och lyckligt lottade att
få jobba med så härliga ungdomar - både
konfirmander och unga ledare.
Text och bild: Pontus Adefjord
Tensta församling
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Gå in på pastoratets hemsida och
ladda ner broschyren så kan du
läsa mer om vilka grupper det finns
att välja mellan. Du hittar den på
adressen
svenskakyrkan.se/vattholma/konfa
Du kan också ringa eller e-posta till
pastorsexpeditionen. Den adressen
hittar du på sid 15.
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EFS står för
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
och självständig
organisation inom
Svenska kyrkan, med betoning på
mission och lekmannaengagemang.
EFS är organiserad i lokala missionsföreningar. EFS självt är inte någon
kyrka eller samfund. Hela EFS arbete
är en del av Svenska kyrkan, och stödjer kyrkan i dess arbete.
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Onsdagar i Storvreta 18.00-21.00
start 3/9. Lokal: Församlingsgården.
Det kommer också att finnas en
ungdomsgrupp för dig som är lite
äldre. Den samlas på söndagar då
det brukar spelas mycket spel och
pratas. Till hösten så kommer den
här gruppen även att till stor del
styra sig själv.

Vattholma pastorats ungdomsgrupper ställer sig bakom Svenska
Kyrkans Ungas syftesparagraf,
även om vi för tillfället inte är en
egen lokalavdelning där.
Syftesparagrafen lyder:
"Svenska Kyrkans Unga är en
demokratisk rörelse av barn och
ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill
med Kristus i centrum och med
dopet som grund verka i hela Guds
skapelse och vara en gemenskap
i församlingen där vi får växa i tro
och ansvar."
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Tre ungdomsgrupper i
pastoratet i höst

Tisdagar i Vattholma 18.00-21.00
start 26/8. Lokal: Trekanten.
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Två nya ungdomsgrupper kommer
att starta när höstterminen börjar.
Kom och häng, fika och var tillsammans med dina kompisar. Alla är
välkomna, och det kostar ingenting,
men en del av aktiviteterna är till
självkostnadspris. Vi bjuder speciellt
in nykonfirmerade.
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Syns till hösten!
Samuel Holmberg

Fritidsledare Vattholma pastorat
070 366 82 91

Söndagar i Storvreta 18.00-21.00
24/8. Lokal: Församlingsgården
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Bilder av djur i våra kyrkor!
I Ärentuna kyrka finns en mässhake från 1500-talet med detta motiv. En pelikanhona som pickar sig
i bröster så att hon kan mata sina
ungar med sitt blod. Foto: Christina Engqvist.

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

www.himlenarhar.se

dem av sitt blod för att de inte
skulle dö av svält.

Pelikanen
På en medeltida mässhake från 1500-talet
i Ärentuna finns en fantastisk bild av en
pelikan. Pelikanen var ett populärt motiv
under medeltiden och vi kan finna den i
många kyrkor; i kalkmålningar, i träsniderier eller på textilier.Varför finns den där?
Redan på 100-talet e Kr har det funnits föremål med pelikaner på – liksom i
tidiga kristna texter. Det återkommande
motivet är pelikanhonan som pickar sig
i bröstet tills ett sår uppstår. När det inte
fanns mat att finna åt ungarna, så gav hon

Att pelikanerna älskar sina
barn mer än något annat djur
och är beredd att offra sitt eget
liv för dem, är en tanke som levt
kvar sedan antiken. Det finns
även en myt som berättar om
hur pelikanungarna och pelikanföräldrarna hamnade i konflikt
med varandra. De slog varandra
och det slutade så illa att föräldrarna dödade sina barn. Efter tre
dagar var deras sorg så djup, att
de skadade sig själv och lät sitt
blod rinna ut över ungarna som då återuppväcktes igen.
Pelikanen blev en symbol för Kristus,
som genom sitt blod försonade och räddade världen. Den kom även att förknippas med nattvarden och med omsorgen
om nästan och välgörenhet. I psalm 145 i
vår psalmbok finns orden:
”Ditt blod, en dräkt i purpurrött,
försoningstecknet för mig är.
Det är min död som du har dött,
det är ditt liv du åt mig ger.”

Boktips
Recension av ”Himlen är
här”. Utgiven av Uppsala
Domkyrkoförsamling, redaktör Herman Bengtsson, 2014.
Utställningen med samma namn
”Himlen är här”pågår för fullt i Uppsala
Domkyrka fram till 16 november. (Se
spalt t h och på hemsidan.)
Den utställningskatalog som hör till
utställningen är långt mycket mer än en
katalog. Förutom att vi finner en historisk bakgrund och beskrivning av föremålen, är det även en rad artiklar som
beskriver händelser, historia och hur
man tänkte och levde under medeltiden.
Genom katalogen får läsaren en fördjupad förståelse för denna tidsepok.
Teol dr. Stina Fallberg-Sundmark som
har haft en rad föredrag i Tensta och även
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kommer att ha ett i höst, skriver ett kapitel i boken om kyrkans bruk av föremål.
Professor i konstvetenskap Jan von
Bonsdorff, som även han kommer till
Tensta i höst, skriver om hur föremål valdes, beställdes och kom till kyrkorna under medeltiden. Boken innehåller bilder
av föremålen som ger oss blick för detaljer!
På utställningen är Ärentuna kyrkas
medeltida bokdyna utställd – liksom Tensta kyrkas stora altarskåp tillsammans med
det dörrpar från Västeråkers kyrka, som
ursprungligen satt på altarskåpet.
Katalogen är synnerligen läsvärd; en
samling väldigt intressanta artiklar och
beskrivningar av både tidsandan, tänkandet och föremålen från denna fascinerande tid.
Christina Engquist

Himlen är här

Himlen affischA3.indd 1

2014-03-18 08:29

Missa inte den storslagna utställningen av ovärderliga konstföremål från uppländska kyrkor,
som just nu finns att se i Uppsala
domkyrka. Utställningen pågår till
den 16 november.
”Himlen är här” representerar
tusen år av kyrkokonst. Besökaren
kommer att kunna se rikt utsirade
nattvardskalkar, en kyrkklocka på
ett halvt ton och magnifika altarskåp. Här visas föremål av världsklass från ett trettiotal kyrkor och
museer i Uppsala stift.
Det äldsta föremålet i utställningen är tusen år gammalt: ett
uppståndelseägg av keramik som
hittats i Sigtuna men som troligen
är tillverkat i Kiev. Det visar att
den tidiga kristendomen i detta
område hade inslag av östlig,
ortodox kristendom.
I utställningen ingår Tensta kyrkas altarskåp, som lånas ut under
tiden för utställningen. Det visas
i sitt ursprungliga skick, tillsammans med de luckor som idag
saknas på skåpet. Luckorna finns
i Västeråkers kyrka och är också
utlånade till Domkyrkan.
Även Ärentuna församling är
representerad i utställningen med
den medeltida broderade bokdyna som finns i församlingens
ägo. Även den ett av alla de unika
föremål, som bevarats i kyrkor
runt om i landet.

Utställningens hemsida: www.himlenarhar.se
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Barn och familj
Vattholma

Tensta/Skyttorp

Ärentuna/Storvreta

Församlingsgården Trekanten.

Kyrkans hus Skyttorp

Församlingsgården i Storvreta

Öppet hus för stora och små,
Måndagar kl 9–12.
Torsdagar kl 9–12.
Kaffe, saft mm för 20 kr/vuxen.

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

Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 14–16. Kostnad 50 kr/termin.

Kyrkans barntimmar 4–5 år

Öppen förskola
Måndag kl 9.30–12.
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0-2 år
Fredag kl 9.30–12, möjlighet till grillning
Förskolan är stängd 10–14/11

Miniminiorer 6 år/förskoleklass
Onsdagar kl 13.30–15.30. (En vuxen kan
hämta och lämna på fritids om så önskas).
Kostnad 50 kr/termin.

Miniminiorer förskoleklass–åk 1
Tisdagar kl 14–16

Miniorer åk 1-3
Tisdagar kl 15–17 (direkt efter kören). Kostnad 50 kr/termin.
Anmälan till barngrupperna sker till
Gabriella Bergkvist.

Barnkörer i Vattholma
Änglakör
Tisdagar kl 14.15–15 Dunen åk 1–3
Tisdagar kl 15.15–16 Vingarna åk 4–5
Anmälan till körledare: Kristin Warngren.

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

Måndagar kl 9–11

Vi hämtar och lämnar tillbaka på fritids för
dem som önskar.
Miniorer åk 2 och 3
Torsdagar kl 14–16
Kyrkis på söndagar i Kyrkans hus
I samband med Familjegudstjänst i Kyrkans
Hus kl 14. Vi har öppet från kl 9.30 och kl 12
serveras lunch för 20 kr.
Söndagsskola
Söndagsskola för alla åldrar erbjuds i samband med Kyrkis i Skyttorp och kyrksöndagarna i Tensta.
Barnkör
En barnkör kommer att startas i Skyttorp
om intresse finns.
Anmälan till grupperna sker till Pontus
Adefjord eller Emmeli Andersson.

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

Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 13.30
Kostnad 50 kr/termin.
Öppet hus för alla åldrar
Onsdagar 14–16.30. Himmelsvägen 70.
Juniorer åk 3–5
Tisdagar 15.30–17.00
Anmälan och frågor till Ulla-Karin Zetterström och Ingrid Ivarsson

Barnkörer i Storvreta
Sångsvamparna 6-8/9 år
Torsdagar kl 14-15. Mellanmål serveras från
kl 13.30.
Barn som går i Storvretaskolan (ev också
i Pluggparadiset) blir hämtade av vuxen.
Start 4 sept.
Sångstjärnorna 9-11 år
Tisdagar kl 14.45-15.30 med mellanmål från
kl 14.15.
Om det finns behov blir barnen hämtade
av vuxen. Start 2 sept.
Anmälan till körledare Margareta Ranudd.

Vill du
sjunga i
Storvreta?
Kyrkokören i Storvreta/Ärentuna söker
nya sångare i alla röstlägen inför terminstarten den 27 augusti.
Kören har ett tjugotal sångare och arbetar med en bred repertoar med alltifrån
äldre till nutida musik. I höstas gjorde kören en körresa till Berlin, där man bl a
sjöng i Svenska kyrkan.
Kyrkbänken nr 4 2014

Glada körsångare från Storvreta/Ärentuna under körresan till Berlin förra året.

Kom och lyssna när kören övar och se
om det kan vara något för dig! Körövningen äger rum på onsdagar kl 19-21
i församlingsgården, Storvreta. Välkommen!

Vill du veta mer, kontakta Margareta
Ranudd tel 0705-844484 eller
margareta.ranudd@svenskakyrkan.se
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Ärentuna församling

Foto: Magnus Aronson, IKON

”Vår fader, du som är i himmelen …”

H

errens bön, den som Jesus själv
lärde ut, är älskad och känd av
många, men vad handlar bönen om egentligen? Och varför var man
tvungen att ändra den? Det finns mycket
man kan prata om utifrån dessa sex korta
böner som Herrens bön innehåller. Vi
ber och reflekterar tillsammans varannan
onsdag från och med 5 november efter
taizébönen i kapellet.

Inför söndagen
Det är roligt när många är delaktiga i söndagens gudstjänst redan innan söndagen.
Att välja psalmer – kanske har du någon
favoritpsalm du gärna vill få sjunga – och
fundera över bibeltexter, förbönsämnen
och kyrkkaffe är något vi gör numera inför så gott som alla gudstjänster i kapellet. Det sker tisdagen i samma vecka kl
18.30-19.30.
Det finns fyra grupper man kan välja
att gå in i, vilket ger en trygghet både för
en själv och gruppen, men man kan också
välja att komma när man själv vet att man
har möjlighet. En grupp, grupp 4, är särskilt inriktad på gudstjänster med många
barn. De andra tre jobbar mest med högmässan. Kolla på planen och fundera över
när du kan och vill.Välkommen!
Grupp 1: 21 sep, 26 okt, 23 nov
Grupp 2: 28 sep, 1 nov, 14 dec
Grupp 3: 7 sep, 19 okt, 16 nov
Grupp 4: 14 sep, 12 okt, 9 nov, 7 dec
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En vuxen väg till tro
Blev du aldrig döpt eller konfirmerad?
Har frågorna kommit i kapp dig om liv,
död och evighet?
Ge dig själv tid att fundera över detta
tillsammans med andra! Metoden bygger
på gruppdeltagarnas egna frågor som får
möta kyrkans tro och liv. Ett delmål på
vägen är dop, konfirmation eller dopbekräftelse för den som redan är döpt eller
konfirmerad.
En ny grupp startar i november och den
kommer troligtvis att träffas varannan tisdag 19.30-21.30 resten av läsåret. Anmäl
intresse till Kristina Hognesius Lockner.

Middagsbön i kapellet
Varje vardag kl 12.45 är du välkommen
till middagsbön i kapellet. Det blir psalm,
bibelläsning och bön, en rastplats mitt på
dagen.

Veckomässa och taizébön
Varje onsdag från och med september
kl 18.30 fylls församlingsgårdens kapell
av stillhet och en upplevelse av gudsnärvaro. Jämna veckor firar vi en enkel nattvardsgudstjänst och udda veckor klär vi
altaret i orange och förflyttar oss i tanken
till det ekumeniska franska klostret Taizé.
Vi sjunger sånger som är enkla och repetitiva och ber böner med ord därifrån.
Efter mässan respektive bönen finns möjlighet till gemenskap över kvällsfika.

Teologifestival 6-8 februari
2015
”Se, jag gör allting nytt” är temat för
Uppsalas fjärde teologifestival. Under tre
dagar kommer teologi ur många olika
perspektiv att stötas och blötas. Festivalen inleds på fredagkvällen med mässa i
Domkyrkan. Därefter blir det buffé och
öppet samtal mellan ärkebiskop Antje
Jackelén och politiska företrädare om politiska utmaningar från och till teologin.
Lördagen består av ”strömmar”, ett
antal olika seminarier, som man väljer
mellan t ex om teologi som bär i församlingens vardag, miljö och klimat, idealitet
på liv och död och synden och nåden i
samtidsprosan.
Barn 6-12 år har möjlighet att delta i
programmet Pilgrimsbarn och livets pärlor. Teologifestivalen avslutas på söndagen
med en gemensam högmässa i Uppsala
domkyrka.
Teologi är roligt. Att reflektera och
fundera tillsammans är roligt. Teologifestivalen är till för alla som håller med
om dessa påståenden. Därför bjuder vi in
till en ”Teologifestivalsupptakt” tisdagen 23 september kl 19.30 i församlingsgården. Då finns möjlighet att se på
programmet tillsammans med andra och
anmäla sig.
Det går också bra att gå in på www.
svenskakyrkan.se/teologifestivalen.
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Kaffebönegruppen

Kyrkträffen

Hantverksgrupp

Bönen börjar i Storvreta kapell kl 10 tisdagar i udda veckor och fortsätter kring
kaffebordet med umgänge: både vardagsprat och angelägna frågor – det ena
kan vara lika viktigt som det andra. När
vi träffas och tar del av närområdets och
världens nöd å ena sidan och bönhörelsens glädje samt gemenskapens trygghet
å andra sidan, blir bönen en yttre verklighet. Vi har också fått dela upplevelsen av
fantastisk bönhörelse.

Kyrkträffen är en mötesplats i församlingsgården. Vi äter tillsammans och har
alltid ett program med ett intressant ämne
eller musik och sång. Alla är välkomna
som är daglediga. Träffen inleds med en
psalm och avslutas med andakt. Det kommer 20-60 personer, så för matens skull är
det viktigt att man anmäler deltagande till
expeditionen. Tel: 018 366210. När man
kommer betalar man 40 kr.

Välkommen att vara med i hantverksgrupp! Gruppen består av några som
tycker om att skapa och tillverka i olika
material. I höst ska vi börja med att göra
egna sk frälsarkransar (pärlarmband). Det
är Tina Pederson som lär ut.

Bönegruppen ger även tillfälle att
möta aktiva i skilda kristna konstellationer
och samfund. Vi ber för de gudstjänster
som firas när helgen kommer - söndagens
gudstjänstfirande kan vara det främsta vittnesbördet om hur mycket tron på Kristi
uppståndelse betyder. Men daglig förbön
är lika viktig: för dem som har svårigheter
att ta sig igenom, för hotade, som saknar
skydd och kristna, som förföljs och dödas
för sin tro. När vi ber för den vi själva stör
oss på, bereder vi samtidigt vägen för egen
läkedom. ("Lär dig livets stora gåta: älska,
glömma och förlåta").
Du som är ledig varannan tisdag: kom
och pröva! Önskar du en grupp på annan
tid: hör av dej, så får vi undersöka om det
går att bilda!
Höstterminen startar 9 september
hemma hos Inger Edqvist Saturnusväg 16
i Storvreta, övriga udda tisdagar träffas vi
i kapellet i församlingsgården

Psalmcaféer
Efter högmässorna i Storvreta inbjuds
alltid till gemensamt kyrkkaffe. En gång
i månaden följer därefter musikcafé ca kl
12.30. Denna termin är temat psalmer.
Höstens program:
31/8 ”Psalmfortbildning – nyare
psalmer”. Maria Oldeberg Huusko,
musikkonsulent i Uppsala stift.
28/9 ”Under Guds välsignande
händer”. Thomas Cervin delar med
sig av sina egna och andras psalmer.
26/10 ”Sjung till Herrens ära en ny
sång”. Rolf Larsson, präst och kantor,
sjunger, spelar och berättar.
23/11 Program meddelas senare.

Hösten inleds med bussresa till Tolfta
församling och Strömsbergs bruk. Anmälan senast 9 sept. Kyrkträffen fortsätter på
udda veckor 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6
nov och avslutar med Adventskalas 4
dec. Då blir det extra mycket god mat,
sång och musik. Denna gång är priset 80 kr.

Vill du baka?
Vill du laga/baka något gott till efterrätt
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 då med husmor Therése.

Kyrkans väntjänst
Att göra något meningsfullt och bra för
en annan människa gör att man själv mår
bra också. Genom församlingens väntjänst finns en möjlighet att göra en insats,
utifrån vars och ens förutsättningar och
gåvor. Det kan vara att besöka en äldre
person på Skogsgården för en pratstund
eller promenad, att duka på kyrkträff eller baka en kaka till kyrkkaffe. Det finns
många uppgifter. På Lyckträffen på Himmelsvägen vill vi erbjuda läxhjälp om någon behöver det. Vi ordnar 85-årskalas i
församlingsgården och adventskalas på
Skogsgården.
Ska vi klara allt detta så behövs du!
Ring eller sök upp Siv Rang som ofta är
i församlingsgården, nästan alltid på onsdagkvällar vid taizébön eller veckomässa.
Det är alltid kyrkkaffe efter mässan så det
finns tid att prata.
”Ty liksom vi har en enda kropp men
många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många, en enda kropp i Kristus, men
var för sig är vi lemmar som är till för varandra.
(Rom 12:4-8)

Taizé nästa sommar

Öppet hus Lyckträffen

Lagom till att semestern just är slut börjar
nästa års taizéresa planeras. Anmäl gärna
intresse redan nu! Vi räknar med att åka
med Delfinbuss från församlingsgårdens
parkering lördagen 1 aug, vara där under
vecka 32 och komma hem månd 10 aug.

Öppet hus onsdagar kl 14-16.30 i kvartersgården Lyckträffen, Himmelsvägen 70
i Storvreta. En mötesplats för alla åldrar,
fika, samtal och gemenskap. Läxhjälp för
den som behöver det. Vi finns här för er.
Start 3 sept.
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Bibliska figurer är det några som vill
göra och det kan Kerstin Åsberg. Men det
går också bra att sitta med och ha med
sitt eget sticke eller virka. Att samtala med
varann går utmärkt när man knåpar ihop
något. Kaffestund hinner vi också med.
Gruppen samlas både i församlingsgården och hemma hos deltagarna. Ca gång
per månad oftast fredag förmiddag eller på lördagar beroende på när de flesta
kan. Är du intresserad kontakta Siv Rang.

Gubbarna
Gentlemen, single 65+, samlas till
lunch i Församlingsgården i Storvreta.
Där serveras ärtsoppa och ugnspannkaka. Samtal, högläsning, nutidsorientering och minnen till eftermiddagskaffet. Torsdagar i jämna veckor kl
13–15. Förstagångsdeltagare ombedes
att anmäla sig i förväg till församlingsexpeditionen.

Pannkaka i
församlingsgården
Middag och gudstjänst för hela familjen
mitt i veckan. Två tillfällen under hösten
bjuds det på ugnspannkaka i församlingsgården kl 17 för att sedan följas av en
gudstjänst i högt tempo med bibelordet
som improvisationsteater och stillhet i
bönen i form av ljuständning. Lägg därtill
bra sång och musik och du får en gudstjänst du inte vill missa. Har du möjlighet
så hjälp gärna till genom att ta med en
egen plåt pannkaka eller morotssallad eller stanna kvar en stund efteråt och hjälp
till med disken.
Pannkaksgudstjänst blir det 25 september och 20 november.

Pilgrimsvandring
Lördagen den 6 september blir det en
pilgrimsvandring längs Marialeden.Vandring Tensta–Viksta-Vendel. Start vid Tensta kyrka kl 09.
Vandringsledare: Eva Berglund 018377872, och Irene Persson stigfinnare.
Har du frågor kring leden eller vill
vara med och arbeta med pilgrimsarbetet
kontakta Siv Rang.
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Lena församling

Änglabygdsvecka i Vattholma
29 september –5 oktober

Änglabygden – vardagsänglar – himmelska änglar. Lena
församling inbjuder till en vecka ägnad åt livet i bygden, i
kyrkan, i samhället med änglar som samlande tema.

Veckoprogram
Måndag – fredag
Änglaverkstad
Under veckan kommer skolklasser från
Vattholmaskolan besöka församlingsgården Trekanten för att tala om änglar
och om Änglabygden. Änglaverkstaden kommer att vara i full gång hela
veckan.

Tisdag
Öppet samtal om politik, liv och tro
På tisdagskvällen, kl 19.00 inbjuds till
öppet samtal med Anders Wejryd,Vanja Lundby-Wedin och Andreas Carlgren som inledare. Samtalet ska kretsa
kring ämnet ”Politik, vardagsliv och
tro – en spännande mix!”. Samtalsledare blir Rolf Larsson, hemmahörande
i Vattholma.

Gudstjänstverkstad
Har du lust att vara med och bygga upp
våra gudstjänster från början? Att hjälpa
till i gudstjänsterna? Att komma med idéer som kan leda oss framåt, på både nya
och gamla vägar?
Den 25 september startar en ny grupp
i Vattholma med fokus på våra gudstjänster. Gudstjänster har firats under tusentals
år och är kyrkans pelare. Nu vill vi gärna
att fler deltar och bygger upp gemenskapen kring våra gudstjänster. Genom Gud
får vi möjlighet att närma oss varandra
oavsett vem vi är eller varifrån vi kommer. Gud gör ingen skillnad. Ta chansen
att komma med och påverka och medverka. Tillsammans bygger och skapar vi!
Torsdagar udda veckor kl 19-21.

Internationella gruppen
Lena församlings internationella grupp
söker dig, som är intresserad av världen
utanför ditt eget vardagsrum.Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för en
rättvisare värld med medmänsklighet i fokus. Detta gör vi bl a genom nära kontakt
med vår vänförsamling Highfield i Zimbabwe och olika insamlingsprojekt.
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Lördag
Änglatipsrunda och visning av kyrkan
Lördagen ägnas åt en ”Änglatipsrunda”
för barn och vuxna. Start kl 10.30 vid
Trekanten och målgång med korvgrillning vid sockenstugan uppe vid
Lena kyrka.
Kl 12 visas Lena kyrkas skatter och
dess långa historia presenteras.

Söndag
Änglabygdsmässa
På söndagen firas för tredje året i följd
”Änglabygdsmässan” med text av Rolf
Larsson och musik av Janniz Jönsson.
Tensta&Lena kyrkokör medverkar. I
kyrkan pågår en änglautställning gjord
av skolans elever och efter gudstjänsten
bjuds det på kyrkkaffe och sockervadd
i sockenstugan.

Promenadgrupp
för daglediga
De som vill ut och röra på sig träffas på
församlingsgården Trekanten och går en
promenad i gemensam takt. Efter promenaden följer en andakt innan vi äter soppa
och dricker kaffe tillsammans. Varannan
tisdag kl 10.30, start v 35. För mer info,
kontakta Gabriella Bergkvist.

Besöksgrupp
Vill du vara med och sprida glädje och
värme? Många sitter ensamma i sina hem
och på äldreboende. Det finns olika anledningar, sjukdom, tidsbrist, familjer som
bor långt borta, relationer som brustit .
Men vi kan göra skillnad för varandra.
Ett besök kan betyda så mycket, en liten
pratstund, kanske en promenad. Genom
att ingå i besöksgruppen får man också
mycket tillbaka, att bli en efterlängtad
medmänniska.
Är du intresserad att vara med och
bygga upp en besöksgrupp med fokus på
våra medmänniskor, tveka då inte. Ring
eller mejla Mari Papadopoulou, församlingspräst i Vattholma.

Vanja LundbyWedin var LO:s
ordförande under
tiden 2000–2012,
nu första vice
ordförande i kyrkostyrelsen.
Andreas Carlgren
var miljöminister
2006-2011,
nu anställd vid
Newmaninstitutet, en katolsk
teologisk högskola i
Uppsala.

Anders Wejryd,
ärkebiskop under
åren 2006–2014,
den förste ärkebiskop som Svenska
kyrkan utsett helt
på egen hand.

För små och stora
Från och med i höst kallas familjegudstjänsterna ”Gudstjänst för Små & Stora”.
Varför det? Jo, för att alla ska känna sig
välkomna, även om gudstjänsten till största del är utformad för och av barn. Man
ska känna sig välkommen och ha en plats
i gudstjänsten oavsett ålder eller civilstånd.
Alla kan berika varandra på olika sätt.
Vissa av dessa gudstjänster kommer att
förläggas till Trekanten och innehålla lite
fler aktiviteter. Start redan 9.30 med liten
fika och lek. Därefter firas en enkel gudstjänst kl 11 med efterföljande kyrklunch.
Förhoppningsvis ska detta kunna bli
en skön start på söndagsförmiddagen och
bli en möjlighet för nya möten och vänskaper att ta form.

Hantverkscafé
Välkommen till församlingsgården Trekanten på tisdagar kl 18-20 för att hantverka tillsammans med andra. Ta med ditt
hantverk för dagen; stickning, virkning,
pärlor, målning, foton etc. Kaffe/te med
något till finns att köpa. För mer info,
kontakta Gabriella Bergkvist.
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Lena församling
Dopträd
På första advent invigs församlingens nya
dopträd i Lena kyrka. Men dopträd – vad
är det för något?

sedan får vi möjlighet att återigen fira dopet med kaffe, tårta och många kära återseenden.

Jo. Dopet kan ses som en stor himmelsk fest! För Gud kallar oss, och vi svarar genom vårt dop: ”Jag är här med dig
nu, Gud. Du bär, formar och fyller mig
med kraft.”

Till dig, eller dig som förälder, som går
i doptankar, kommer här en inbjudan att
bli den förste att ta plats i vårt dopträd på
första advent. Kontakta vår expedition så
hjälper de dig med dina frågor.

Det är något stort att vara buren av
Gud, stort att ha fått löftet om att ha
Gud som medvandrare i våra liv. Därför
vill församlingen genom dopträdet särskilt uppmärksamma dem som låter sig
döpas. Genom att låta deras dop, i form
av ett smyckekors med namn, få ta plats i
dopträdet under ett år, påminns hela församlingen, om att vi nu fått glädjen att
välkomna en ny medlem till vår kristna
världsvida kyrka.

Dopträdet har utformats och tillverkats
av smeden Lars-Otto Lindskog, Hjortshög, Helsingborg.

Vid varje tacksägelsedag, kommer alla
som döpts under det gångna året bjudas
in till en dopfest i kyrkan. Där kommer
smycket att överlämnas till den döpte och

Sagofen på besök
Under hösten kommer vi att ha sagoläsning en gång i veckan, under Öppet hus
i Trekanten för barn i alla åldrar. Det är
Åsa Thorsell Bonnevier, tidigare bibliotekarie på Vattholma bibliotek, som kommer att ta barnen med sig in i sagornas
värld.
Kom och mys med Åsa i soffan på vinden!

Tensta&Lena kyrkokör satsar!
Tensta&Lena kyrkokör har när den här
bilden togs just avslutat en intensiv vår
med bl a uruppförande av den nyskivna
kantaten ”En väg att vandra – en sång att
sjunga”. En kantat som skrivits för Tensta
kyrka och som framfördes i samband med
återöppnandet av kyrkan efter rengöringen under vårterminen.
Efter ett par månaders sommarlov är
det dags igen – nu mot nya mål. Under
hösten medverkar kören i Änglabygdsmässan i i Lena kyrka, också den specialskriven för en av pastoratets kyrkor, Lena
kyrka, och bygden däromkring.

Sen väntar den afrikanska Sondomässan, 1:a advent, julkonsert och några andra
gudstjänster under hösten. Och så till våren – Händels Messias! Messias-repetitionerna startar redan under hösten, som en
del av körens ordinarie arbete.
Du som känner att detta vill du
vara med om – ta kontakt med körens
ledare, kyrkomusiker Janniz Jönsson.
Välkommen! Körens övar på onsdagar,
19–21 i församlingsgården Trekanten i
Vattholma.

Dopklänning
till utlåning
Vid dop i Lena kyrka
finns denna nya dopklänning till utlåning. Den är sydd i
linne med broderier
i bomull. Kragen är
lös och knyts med
dragsko. Klänningen
är sydd med raglanärm och med generös
omlott i ryggen med
tanke på lite större
barn. För det mindre
barnet kan man
vika upp ärmen,
det avslutande
broderiet finns
även på insidan
av fållen.

Kontaktadresser på sidan 15.

Vägen –
stugmöten med
tema kristen tro
Under ett antal torsdagar under hösten våren finns möjlighet att delta i
stugmöten som handlar om kristen
tro.
Samlingarna, som äger rum i Tensta sockenstuga, kommer att utgå från
ordet ”Vägen, den kristna trons väg”.
Introduktion den 7/9 på kyrksöndagen i Tensta kyrka.
Du är varmt välkommen att vara med
alla eller enstaka gånger!
7/9 kl 11(ca) ”Det finns en väg till himmelen”
9/10 kl 19

”Vägen - ett centralt bibliskt
begrepp”

23/10 kl 19 ”Hur vägen börjar

Här är de samlade körsångarna i Tensta
och Lena. Det finns
plats för fler sångare.
Hör av dig om du ta
upp körsjungandet
igen eller vill pröva på
hur det är att sjunga
tillsammans i stämmor. Foto: MatsWilhelm.
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20/11 kl 19 ”Hur vägen fortsätter”
4/12 kl 19

”Vägvisare”

Alla träffar är i sockenstugan i Tensta.Välkommen!
För mer information kontakta församlingspräst Johan Lautmann på tel
alternativt e-post: johan.lautmann@
svenskakyrkan.se.
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Tensta församling
Studiecirkel om bygden,
kyrkan, tro och tradition
Efter vårens succé erbjuder vi nu en forsättning med föredrag om vår bygd, kyrka, tro och tradition! Ingen föranmälan
behövs! Du kan komma på ett föredrag
eller flera, då alla är fristående. Tiden är kl.
19 och platsen är Tensta sockenstuga eller
Tensta kyrka. Kaffe/te serveras.
18/9 Dubbelföredrag! Olle Ferm, pro-

fessor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet, talar om Bengt
Jönsson Oxenstierna – bygdens
son med inflytande över kyrkans
och rikets styrning i medeltidens
Uppland.
Sankta Birgitta i målning och liv, Mia
Åkestam, konstvetare från Stockholms
universitet, talar om de unika Birgittamålningarna i Tensta kyrka.
2/10 Ciborium och sockentyg! Vi får
höra om begravningsseder och de föremål som är förknippade med det. Stina
Fallberg-Sundmark, teol.dr. vid Uppsala
universitet visar och berättar om bl.a
ciboriet från Lena kyrka.
6/11 Varifrån kommer den äldre kyrkokonsten i Uppland? Hur kyrkokonst
har flyttat runt i Europa och varifrån den
ursprungligen kommer berättar Jan von
Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid
Uppsala Universitet.
27/11 Karin Fridell, Cecilia Wannfors och
Henrik Wannfors berättar tillsammans
med Christina Engqvist om en ny skrift
om Tensta kyrkas rengöring och målningar. Skriften är under framställning
och i den kommaer man kunna se motiv
som man inte visste fanns och kanske ett
smakprov på hur några av kalkmålningarna en gång såg ut när de var nya!
Information: Kh Christina Engqvist eller
km Johan Lautmann.
studiecirkel hösten 2014
torsdagar klockan 19
tensta kyrka och församlingssal

Lär känna din kyrka II
tro och historia i tensta
Lyssna och samtala kring teman
som kan fördjupa vår kunskap till vår kyrka

Theos dop
Församlingssalen i Tensta, som fick
tjäna som gudstjänstrum under Tensta kyrkas renovering blev ett rum
för stora händelser under våren.
Här är det lille Theo Annerklev
som döps i kretsen av sin familj och
släkt.

Mässor i Skyttorp
Under hösten kommer mässa att firas fredagar udda veckor i Kyrkans Hus i Skyttorp kl 8.00.Välkommen!

Kyrksöndagar under hösten
Några gånger per termin har vi ”kyrksöndag". Det innebär att efter gudstjänsten,
som börjar kl. 9.30, serveras kyrkfrukost
och därefter har man möjlighet att lyssna
till föredrag. Temat i höst är psalmförfattare. Kyrksöndagen avslutas senast kl 12.
Under föredraget är det söndagsskola på
sockenstugans övervåning. En möjlighet
till fördjupning för alla åldrar!
Höstens program:

Träffpunkt dagtid i Kyrkans Hus i Skyttorp varannan onsdag kl. 11.00 är 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:
17/9 En nostalgitripp
Pastoratsresa till Tolfta kyrka och
nostalgimuséet i Strömsbergs bruk
Anmälan 018-352061 senast 9/9.
Kostnad 220 kr.
Avresa från Tensta kyrka kl. 8.50 och från
Klubbis kl. 9.10.

7/9 ”Det finns en väg till himmelen”
Johan Lautmann, församlingspräst introducerar höstens stugmöten.

1/10 Sång och musik med
Gudrun och Johan Rosén
15/10 En fadderresa till Bolivia
Lars Thisner visar bilder och berättar

19/10 "Britt G Hallqvist En medkännande spjuver"
Per Harling, präst och välkänd psalmförfattare berättar om diktaren Britt G
Hallqvist som i år skulle ha fyllt 100.

29/10 Fred och allt gott önskar den
helige Franciskus
Jan Engqvist, komminister i Alunda
församling

16/11 ”Olov Hartman och
Sven-Erik Bäck”
Vår organist Janniz Jönsson berättar om
två av våra text- och melodiförfattare i
psalmboken.
14/12 ”Lust och längtan –
om Karlfeldts andlighet”
Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus,
berättar om vår folkkära diktare som
skulle ha fyllt 150 år.
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Träffpunkt dagtid
Tensta/Skyttorp

12/11 En politiker har ordet
Niclas Malmberg, miljöpartiet
26/11 Leksandsdräkten
under kyrkoåret
Charlotte Lautmann, författare till boken
Leksandsklädd
10/12 Adventsandakt i Tensta kyrka
Jullunch i sockenstugan, anmälan till
018-352061 senast 3/12. Kostnad 70 kr.
Kyrkbänken nr 4 2014

I allhelgonatid

H

östen – en tid av klara och
vackra dagar med skön luft
och fantastisk färgprakt av trädens löv. Hösten – en tid då mörker och
kyla tränger sig på, liksom frågor om liv,
död, evighet och ensamhet. Hösten rymmer, som alla årstider, en rikedom av uttryck men lockar på något vis fram det
extrema åt båda hållen. Både färgerna och
det färglösa finns med. Både glädjen och
sorgen tillåts släppas fram. Och i denna tid
inträffar allhelgonahelgen då vi dels firar
Alla helgons dag men också Alla själars
dag. Dagen för alla helgon är en glädjens
dag då vi i tacksamhet minns alla de som
gått före oss i tron och nu kan ses som
förebilder och förebedjare för oss som lever i dag. Söndagen är tänkt att ägnas åt
alla oss andra vanliga dödliga som lever
i hopp om att döden inte är slutet, utan
att Jesus Kristus för alltid har brutit dödens makt.Vi firar minnesgudstjänster där
vi läser upp namnen på dem som avlidit
sedan förra året, tänder ljus, minns och
sörjer. Och vi vet samtidigt att vi inte är
ensamma om att känna så här just nu.
Som helhet har allhelgonahelgen, den
första helgen i november, blivit en helg
då kyrkogårdar runt om vårt land nu för
tiden plötsligt lyses upp av tusen och åter
tusen ljussken från flämtande lågor på graKyrkbänken nr 4 2014

var och i minneslundar. Även ljusbärarna
inne i kyrkorna är mer välfyllda än annars.
Ljus efter ljus berättar om längtan, saknad,
ensamhet, sorg, hopp, relation och kärlek.
Varje ljus har sin historia bakom men vill
något mer. I mörkret lyser det upp tillvaron och bekräftar en annan människa,
i tacksamhet över hennes liv och i hopp
om ett möte i en framtid hos Gud.
De flesta av oss människor har någon
form av rädsla för mörker och någon
form av rädsla för ensamhet. Ljuständningen i allhelgonatid vill jaga bort båda
dessa rädslor. För i ljuset finns inget mörker. Som det står i Joh 1:5: Och ljuset lyser
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Och i tron på evigt liv får vi tro på att
vi aldrig behöver vara ensamma, varken
i liv eller död. Olov Hartman uttrycker
det tydligt i sv ps 38:3: För att du nedsteg
hit till de plågade, hit till de dömda, vet
vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi
var Gud är.
Oavsett lite eller mycket tro på om
detta är sant får vi tända våra ljus och
hoppas.Vi får skingra mörker och ensamhet en stund och försöka lita till alla de bibelord som talar om att detta är sant, t ex
i Ps 139:8: Stiger jag upp till himlen, finns
du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också
där. Och Jesus säger själv i Joh 11:25: Jag är

uppståndelsen och livet. Den som tror på mig
skall leva om han än dör.
Kyrkorna i pastoratet är öppna kl 1018 under fredagen och lördagen i allhelgonahelgen och på söndagen i samband
med minnesgudstjänsten i respektive
kyrka.
Kristina Hognesius Lockner

I allhelgonatid vill jag tända
ett ljus för en nära och kär
det ljuset ska visa att någon
precis lika levande är
För det är någons närhet jag känner
från värmande låga och glöd
det ljuset vill få mig att tvivla
på kyla och mörker och död
Och det ljuset vill få mig att tro på
att även när ljus brinner ut
så finns ett som alltid ska stråla
för kärlekens skull utan slut
Nu till sist vill jag tacka Dej Herre
för särskilda stunder som nu
jag tackar för friden, för ljuset
jag vet att dess källa är Du
I allhelgonatid
av Atle Burman
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Ur

församlingsboken

Döpta
Tensta församling
10/5 Theo Hans Roland Annerklev
11/5 Ida-Li Devina Hanna Bjälmén
31/5 Agnes Linnea Viktora Vegraeus
14/6 Gabriel John Eiwar Loklint
Lena församling
10/5 Nora Elsa Maria Sandback
24/5 Anton Erik Zetterberg
15/6 Mathilde Anna Maria Andersson
Ärentuna församling
3/5 Liam Johan Jimmy Lundqvist
3/5 Nathalie Maria Helena Kellgren
3/5 Ruth Ester Wolfhagen
10/5 Nowalie Evelina Aurora Ödling
24/5 Tyra Melissa Jerresand
14/6 Emma Maria Elisabeth Winther
22/6 Arvid Hjalmar Karlberg
28/6 Adrian Carl Robert Burvall
6/7 Philip Carl Bengt Ljungcrantz
12/7 Ellen Viola Elisabet Lind
13/7 Freja Annika Margareta Landström
Andemo

Konfirmerade
Tensta församling
17/5 Emilia Axnér
Julia Axnér
Sonja Karlsson
22/6 Alexander Björck
Tim Carlsson
Eric Englund
Lina Jendelöv
Josefin Pettersson
Sandra Sundin
Sarah von Knorring
Lena församling
10/5 Therese Dammert
17/5 Linn Andersson
Åsa Olsson
Alma Ottengren
Hedda Pettersson
22/6 Tobias Filmberg
Vilhelm Persson
Ärentuna församling
10/5 Matilda Wikström
17/5 Filip Andersson
Sofia Bergman
Axel Dovner
Hanna Eriksson
Josefin Eriksson

Clara Festin
Gabriel Friman
Denise Hydling
Alexander Janols
Elsa Kamlin
Nathalie Kellgren
Ajda Nukicic Wennman
Wilma Olsson
Olliver Pirilä
Lukas Robertsson
Tilde Wallin Ylitalo
Felix Wessman
Emma Viberg
Julia Viberg
Nora Åkerfeldt
22/6 Liga Vanda Barisa
Max Bergström
Olivia Joa
6/7 Miranda Lindström
Axel Rosén

Vigda
Tensta församling
24/5 Robert Fält Jensen
och Sandra Nordenson
Ärentuna församling
10/5 Hans Mikael Hellman
och Jeanette Öhlund
19/5 Jimmy Nyström
och Terese Aronsson
30/5 Karl-Johan Liljeqvist
och Anna Karin Åberg
31/5 Martin Persson
och Veronica Grönholm
7/6 Torbjörn Zetterlund
och My Malm
5/7 Stefan Jirhede
och Ellinor Germundsson
12/7 Erik Lind och Frida Wall

Avlidna
Lena församling
14/5 Maud Agneta Eklund

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.

Sommarkorsordet
Vinnare är
Inga-Lill Ekman, Skyttorp
Marja Lundh, Storvreta
Marianne Elund, Vattholma
Vi gratulerar!
Bokpriser kommer på posten.
Vilka är Andens frukter förutom glädje, ödmjukhet, trofasthet,
godhet och tålamod? (Galaterbrevet 5:22-23)

LÄRAN OM
DET SKÖNA

Tensta församling
6/4 Gun Dagmar Kankfelt
8/5 Erik Olof Ohlsson
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Adresser
Internet

E-post: vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se
(De flesta anställda kan nås på ”fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se”)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vattholma
Webb-red: Lars-Erik Elebjörk, lars-erik.elebjork@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		

tel: 36 62 10 fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
tel: 31 52 50
Adm.ass. Helena Hallsten			
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

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

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07

Tensta

Kyrkans Hus.
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp		
Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Emmeli Andersson		
Förs. ass Pontus Adefjord			

Lena

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 0703-79 19 29
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
Kristin Warngren				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84

Kyrkvaktmästare

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

tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström			
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Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling
Söndag 24 augusti
10 sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 27 augusti
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 31 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst.
Dramagruppen, Johan Rosén
och Mats Wilhelm. Kyrkfrukost från kl 9. Efter gudstjänsten psalmworkshop. Storvreta
Onsdag 3 september
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 7 september
12:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Miljö och rättvisehögmässa. Internationella gruppen. Storvreta
Onsdag 10 september
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 14 september
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Temagudstjänst med
bibelutdelning och bibeläventyr. Storvreta
Onsdag 17 september
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 21 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Gideoniterna presenterar sig vid kyrkkaffet. Storvreta
Onsdag 24 september
18.30 Taizébön. Storvreta
Torsdag 25 september
17.00 Pannkaksgudstjänst.
Storvreta
Söndag 28 september
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa.
Musikcafé. Storvreta
Onsdag 1 oktober
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 5 oktober
Den helige Mikaels dag
11.00 Se Lena församling
Onsdag 8 oktober
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 12 oktober
6:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Temamässa. Barnkören.
Kyrklunch. Storsjung för barn
och familj med Hanna Rosén,
Gustaf Rosén, Kajsa Skogholt
m fl. Storvreta

16.00 Skördegudstjänst.
Kyrkokören. Ärentuna
Onsdag 15 oktober
18.30 Veckomässa. Storvreta
Torsdag 16 oktober
Allhelgonavandring. Ärentuna
Söndag 19 oktober
18 sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta
Onsdag 22 oktober
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 26 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa med musikcafé. Storvreta
Onsdag 29 oktober
18.30 Veckomässa. Storvreta
Löndag 1 nov
Alla helgons dag
11.00 Högmässa. Storvreta
15–17 Öppet i kyrkan med
stilla orgelmusik. Kaffeservering. Ärentuna
Söndag 2 november
Alla själars dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkokören. Ärentuna
Onsdag 5 november
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 9 november
21:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst
med globaltema. Barnkören.
Storvreta
Onsdag 12 november
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 16 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Högmässa med internationella gruppen. Storvreta
Onsdag 19 november
18.30 Veckomässa. Storvreta
Torsdag 20 november
17.00 Pannkaksgudstjänst.
Storvreta

Tensta
församling
Söndag 24 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa
Fredag 29 augusti
8.30 Mässa. Kyrkans hus
Söndag 31 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst

Söndag 7 september
12:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Fredag 12 september
8.30 Mässa. Kyrkans hus
Söndag 14 september
13:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst med
bibelutdelning. Kyrkans hus
Torsdag 18 september
19.00 Föredrag
Söndag 21 september
14:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa
Söndag 28 september
15:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Torsdag 2 oktober
19.00 Föredrag
Söndag 5 oktober
Den helige Mikaels dag
Se Lena församling.
Söndag 12 oktober
Tacksägelsedagen
9.30 Familjegudstjänst
Söndag 19 oktober
18:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. Kyrksöndag
Söndag 26 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst
Löndag 1 november
Alla helgons dag
9.30 Högmässa
15.00 Musikandakt
Söndag 2 november
Alla själars dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkokören
Torsdag 6 november
19.00 Föredrag
Söndag 9 november
21:a sönd eft Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst. Kyrkans hus
Söndag 16 november
Sönd f Domsöndagen
9.30 Högmässa. Kyrksöndag

Lena
församling
Söndag 24 augusti
10:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Musikgudstjänst
Söndag 31 augusti
11:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa

Onsdag 3 september
19.00 Vesper
Söndag 7 september
2:a sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst för stora och
små. Invigning av lekplatsen.
Nominering till församlingsråd. Trekanten
Söndag 14 september
13:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa
Söndag 21 september
14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Söndag 28 september
15:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa
Tisdag 30 september
19.00 ”Politik, vardagsliv och
tro – en spännande mix!”.
Öppet samtal.Trekanten.
Lördag 4 oktober
10.30 Änglatipsrunda. Start
vid Trekanten. 12.00 Visning
av Lena kyrka.
Söndag 5 oktober
Den helige Mikaels dag
11.00 Änglabygdsmässa. Kyrkokören, barnkören. Kyrkkaffe
Söndag 12 oktober
Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst för stora och
små. Barnkören. Internationella gruppen. Dopfest.
Söndag 19 oktober
18:e sönd eft Trefaldighet
16.00 Kontaktsgudstjänst
Nora kyrka.
Söndag 26 oktober
19:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Stilla mässa
Lördag 1 november
Alla helgons dag
10.00–18.00 Kyrkan öppen.
Söndag 2 november
Alla själars dag
18.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkokören
Söndag 9 november
19:e sönd eft Trefaldighet
18.00 Sondomässa. Kyrkokören
Söndag 16 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Gudstjänst för stora och
små. Barnkören. Trekanten
Se också predikoturerna i UNT
och på www.svenskakyrkan.se/
vattholma

