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Avlövningens tid är nu!

N

u har de flesta löv fallit till marken. Solens strålar letar sig lättare genom grenverket då trädet
blivit bart. Nu är det mest kala stammar
man ser runt i naturen. En stor del av det
som ger trädet dess skönhet är borta. Det
står nu berett för vinterns snö, djupt vilande. Men det bärande och avgörande
finns dock kvar; stammen som med kraft
sträcker sig upp mot ljuset.

framtiden, är livsavgörande. Att bli som en
stark stam som sträcker sig uppåt och söker ljuset i väntan på en ny vår.
Men att avlövas kan nog även betyda
att välja bort det som inte känns viktigt
och bärande i livet – yttre saker och händelser som inte talar till den inre människan. Så mycket i vårt samhälle handlar
om konsumtion av varor och tjänster, att
livets djupaste innehåll ibland glöms eller
skjuts undan. Den mest hektiska konsumtionsperioden ligger nu framför oss, advent
och jul.

Foto: Ikon

nog avlövas för att vi ska få fatt på det lilla
nakna barnet i krubban, Guds under och
gåva. Det är i enkelheten som man upptäcker storslagenheten. Det lilla är oftast
det största. Jesus såg det, han såg bortom
allt som vi omgärdar våra liv med – och
såg det bärande och avgörande.

Ibland kan vi behöva avlöva oss själva,
skala bort lager i våra liv, för att se det som
är verkligt angeläget och viktigt. Kanske
Jag tänker att vi människor också ibland
för att möta oss själva och Gud? Kyrkan
avlövas. Att avlövas kanske kan vara att
vill vara en sådan växtplats; i församlingförlora något viktigt i livet, något som har
ens gudstjänst och verksamhet, när vi resatt guldkant på tillvaron eller gett
ser ut i världen, ligger på sjukhus
glädje. Det kan vara att förlora en
eller sitter på en anstalt. Överallt får
Så stilla och så oförmärkt blir oss Guds gåva räckt,
närstående eller sitt jobb. I det här
vi möta Gudsljuset i det lilla barnets
Och himlen kom till jorden ner, när ingen väntar det.
numret av Kyrkbänken finns en arblick, som för oss in i framtiden var
Vi kan ej höra stegen. Han nalkas oss ändå,
tikel om kyrkans arbete inom krivi än befinner oss. Det finns ingen
Och plötsligt som en okänd står han mitt ibland oss här.
minalvården. Att hamna i fängelse är
som lämnas utanför. I ett samhälle
i allra högsta grad att avlövas. Somlisom ibland värderar människor på
Du barn av Betlehem, vi ber: Ge våra ögon ljus
ga har förlorat allt som de byggt upp
ett plågsamt sätt, vänder Jesus på vår
Och rena hjärtat, att vi kan med dig bli barn hos Gud.
under livet; vänner och familj, ett liv
begreppsvärld och gör den sista till
i frihet. Nu måste de anpassa sig till
den första, och den minsta till den
Nu sjunger änglaskaror Guds lov, och vi med dem.
en period i livet då mycket får vänta
största. Så sker Guds under ständigt
O Kom till oss, bli hos oss kvar, Guds son, Immanuel!
– kanske en vintertid med möjligmitt ibland oss! Han avlövar oss, på
( Anders Frostensson)
het till eftertanke? Många möter
ett kärleksfullt sätt, för att se oss som
också kyla från både vänner och det
dem vi är – nakna som ett litet barn
omgivande samhället på grund av det de
Kanske behöver vi påminna oss stän- – födda till Hans avbild.
gjort. Att i det läget söka inåt i sig själv, för digt om att det blir jul, även utan mängChristina Engquist,
att få fatt på det som kan bli bärande för der av julklappar och mat. Julen behöver
kyrkoherde
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Nyckel till gudstjänsten
O Guds lamm – sången om försoning
Vid varje mässa i kyrkan sjungs orden
”O Guds lamm, som borttager världens
synder, förbarma dig över oss, ge oss din
frid.” (På latin sjunger man: Agnus Dei...)
I Bibeln berättas att Johannes döparen,
Jesu föregångare, visade på Jesus och sade:
”Se Guds lamm, som tar bort världens
synder.” Guds lamm är alltså Jesus. Lamm
betyder här offerlamm och syftar på hur
det var på Jesu tid. Det är bra för oss att
känna till bakgrunden: att översteprästen
en gång om året gick in i det Allraheligaste
(det innersta rummet) i Jerusalems tem-

pel och offrade blodet från ett lamm, som
försoning för folkets synder. I den föreställningsvärlden levde Jesu lärjungar. För dem
blev Jesus på korset Guds offerlamm, som
i sin kärlek till oss förlåter oss våra synder.
Jesus är försonaren. Det är därför han också
kallas Frälsaren. Vid varje mässa sjunger vi
därför en tacksång, strax innan vi går fram
till nattvardsbordet. Vi gläder oss över att
försoning och frid är en möjlighet, ett erbjudande i vår trasiga värld. ”O Guds lamm,
som borttager världens synder. Ge oss din
frid. ”
Rolf Larsson

Vad betyder det?
En artikelserie om
gudstjänstens olika moment.
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus

Agnus Dei

Biskopsvisitation i Vattholma pastorat!

V

art tolfte år kommer biskopen på
visitation, och nu är det dags igen
för Vattholma pastorat att få besök! Under visitationen kommer biskop
Ragnar Persenius och stiftsmedarbetare
att besöka våra olika kyrkor, samtala om
gudstjänstliv och verksamhet, träffa förtroendevalda och ideella i vårt pastorat.
Här följer de programpunkter som är offentliga och som alla är välkomna till!
Onsdagen den 7 november
8.30–9.30 Morgonbön i Tensta kyrka med
Johan Lautmann. Efterföljande samtal
om gudstjänstlivet i Tensta församling
och nutida användning av kyrkorummet.
9.30 Morgonkaffe.
11.00 Besök i Lena kyrka med andakt av
Gunilla Rödström. Efterföljande samtal
om gudstjänstlivet i Lena församling och

nutida användning av kyrkorummet.
15.30 Besök i Ärentuna kyrka med andakt
av Christina Engqvist.
16.30 Besök i Storvreta kapell med efterföljande samtal om gudstjänstlivet i
Ärentuna församling och kyrkorummens
användning.
17.30 Enkel buffé i Församlingsgården,
Storvreta. Välkomna att delta i denna
buffé till självkostnadspris. Anmälan senast den 5 november till förs. exp. 01836 62 10.
18.30 Taizémässa, Kristina Hognesius
Lockner.
19.00 Samtal med ideella om församlingsengagemang. Biskop Ragnar Persenius och Nina Garlöv. Församlingsgården
i Storvreta.
21.00 Aftonbön i kapellet.

Lördagen den 10 november
18.00 Konsert.
Gloria, Magnificat och Credo av Antonio
Vivaldi framförs i Tensta kyrka med kyrkokören i Tensta och Lena, solister och
instrumentalister under ledning av Janniz Jönsson.
Söndagen den 11 november
11.00 Visitationshögmässa i Tensta kyrka
med efterföljande lunch i Bygdegården.
Medverkande: Biskop Ragnar Persenius,
kontraktsprost Lars-Ove Sjöstedt, pastoratets olika körer, präster, medarbetare,
kyrkvärdar m fl. Vid visitationsmässan
håller biskopen ett tal, där han lyfter fram
tankar om församlingarna och där besökarna har möjlighet att uttrycka åsikter,
samtala och dela gemenskapen.

Varmt välkomna till en festhelg!

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: Från Änglabygdsmässan i Lena kyrka den 7 oktober. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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Ärentuna församling

Mötesplatser i församlingsgården i Storvreta
Onsdagskvällar

Kyrkträffen

121212

Fördjupning mitt i vardagen,
mitt i veckan.

Kyrkträffen är en verksamhet som har
funnits i vår församling i många år. På
torsdagar udda veckor kl 13 samlas vi och
äter lunch tillsammans. Efter det kommer
ofta en inbjuden person, som berättar om
något intressant ämne, visar bilder och eller sjunger och spelar.

Det är något särskilt
med magiska tal. I år
ges sista chansen att
gifta sig ett sådant
speciellt datum på nästan 100 år! Präster,
musiker, vaktmästare finns redo om just
Ni vill vigas samman denna dag, onsdagen den 12 december 2012. Ta chansen
– för kärlekens skull! Tensta, Lena och
Ärentuna kyrkor är bokade för vigslar
denna dag.
Kontakta pastorsexpeditionen för frågor och bokning, tel: 018-36 62 10.

Udda veckor: 18.30 taizébön med enkla
sånger, tystnad och ljuständning följt av
fika och samtal. Obs! 7 nov, i samband
med biskopsvisitationen, firar vi taizémässa följt av ett samtal kring bl a engagemang och ideell verksamhet. Ett samtal
som alla är välkomna att delta i.
Jämna veckor: 18.30 veckomässa, en enkel
nattvardsgudstjänst, följt av fika och öppet
bibelstudium. Vi läser och samtalar kring
kommande söndags episteltext.
Ansvarig präst: Kristina Hognesius Lockner
Texter och teman i bibelstudiet:
14 nov: Upp 3:10–13 ”Vaksamhet och väntan”
28 nov: Upp 3:20–22 ”Ett nådens år”
12 dec: 2 Pet 1:19–21 ”Bana väg för Herren”
9 jan: 1 Joh 5:6–12 ”Jesu dop”

Teater
Det finns i församlingen en teatergrupp
som agerar mycket och gärna i församlingsgården. Dels på sommarcaféet men
även på gudstjänster. Gruppen träffas regelbundet och tränar, vill du vara med så hör
av dig. Nu i nov dec ska vi bl a börja träna
inför julspelet. Kontakta Siv Rang P

Baka med oss!

8 nov ska Gunilla Rödström, komminister i pastoratet, samt diakon Siv Rang P,
berätta om deras gemensamma vecka
i London i somras, då de arbetade för
Svenska Kyrkan i Utlandet i samband
med Olympiaden.
22 nov kommer Rolf Larsson, präst boende i Vattholma. Han ska berätta om
Arboga, dit vår församlingsresa gick i
somras, och om Franciskus, som hör nära
ihop med staden.

Kaffebönegruppen

6 dec blir det Adventskalas med buffé
med musik av husbandet samt Maj, IngBritt, Lasse, Ulf och Gunnar. (Obs! 60 kr)

Vad betyder bönen? Lorentz och jag,
Siv, satt och pratade om vad bön betyder
för oss. Han har varit med i denna lilla
grupp i flera år (när han har kunnat). Lorentz sa, att bönen är som att andas, det
är något naturligt. Genom bönen får man
vara delaktig i något mycket större, man
får göra något som Jesus och apostlarna
lärde oss. Se i Kolosserbrevet 4:2: Var uthålliga i bönen…

Till dessa träffar är alla som är daglediga välkomna! Man betalar 35 kr när man
kommer. Vi vill väldigt gärna att du hör
av dig om du tänker vara med, för att vi
ska veta hur mycket mat vi ska beställa.
Kontakta Siv Rang P.

Bibliska figurer ställs ut

Tycker du om att baka så är du välkommen till församlingsgården onsdagar udda
veckor kl 13–15. Då bakar vi efterrätten
som vi bjuder på kyrkträffen dagen efter
eller/och till kyrkkaffet på söndagen.

Under biskopsvisitationen den 7, 8 och
11 november och en tid därefter kommer
det att finnas en utställning i församlingsgården i Storvreta med några av de figurer som vi tillverkat. Alla skapade utifrån
olika bibeltexter.

Vad vi ska baka? Ja, det bestämmer vi
tillsammans. Vad sägs om kalvdans? Brylépudding? Kärleksmums eller äppelpaj?
Vi har många bakböcker så kom och var
med i köket!

Bl a kommer vi att ställa fram de figurer som visar hur Jesus välsignar barnen.
Våra fina änglar kommer också att få vara
med. Kom in i församlingsgården och
vandra igenom vår utställning.

Varannan tisdag udda veckor kl 10–12
träffas kaffebönegruppen – nästan alltid i
församlingsgården.

Att be är ett levnadssätt då man är vaken och ser vad som pågår. Man förstår
inte allt, men man får vara med om något
djupare. Lorentz sa också, att för honom
är bönen viktigast, det gör Guds ord levande. Luk 11: 9–10 Be så ska ni få…
Jag frågade Lorentz vad han skulle säga
till någon, som undrar hur man gör när
man ber? Be till Jesus att du får längtan
efter att be. Eller be bara med ett enda
ord Det kan vara ”Jesus” eller ”Hjälp”,
svarade han.
Välkommen ska du vara till våra samlingar. Du behöver inte anmäla dej, det är
bara att komma.
Siv Rang

Terminens andra och sista äger rum torsdag 8 november i Storvreta församlingsgård.

Missa inte
succén
Pannkaksgudstjänst!
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Kl 17 Ugnspannkaka – kom gärna innan och hjälp
till om du har möjlighet!
Kl 18 Gudstjänst i högt tempo för hela familjen
med improvisationsteater, elbas, ljuständning
m.m.
Ansvarig präst: Kristina Hognesius Lockner

Kyrkans väntjänst
Ärentunas församlings väntjänst träffas onsdag den 21 nov kl 14.30 då vi får
provsmaka det gruppen har bakat inför
kyrkträffen på torsdagen. Vi ska planera
utdelandet av julblommor till alla över 80
år samt adventsfesten på Skogsgården. Är
du intresserad att vara med så hör av dig.
Du som vill ha ett besök eller att någon
ringer till dig kontakta Siv Rang P
Kyrkbänken nr 4 2011

Hälsning från Linnéa
Uppsala stift har just nu två praktikanter hos ELCZ (den lutherska kyrkan) i
Zimbabwe. Det är Linnéa Petterson och
Emmy Kero, båda i 20-årsåldern. Linnéa
hör hemma i Storvreta och är välkänd
av många, bl agenom de dramagrupper
hon lett i pastoratet.
Flickornas praktikantperiod (september – december) finansieras med
SIDA-medel och är en del av ett större
ungdomspraktikantprogram.

Julafton
i församlingsgården
Kl 10 Samling vid krubban
Kl 12–15 Öppet hus med glögg och
pepparkakor, julgröt och skinkmacka,
frukt och julgodis, julmusik, Disney på
storbild, pingis, pyssel m.m.
Stanna gärna kvar efter samlingen vid
krubban och hjälp till med förberedelserna, lek, pyssla eller bara koppla av.
Välkommen till en öppen gemenskap
för alla!
Kontaktperson: Husmor Therése Lagerquist.

13 januari
Julspel och fest
Kl 11 Julgransplundring och dans kring
granen i församlingsgården. Servering
Kl 14 Julspel i Ärentuna kyrka
Alla som vill vara med i julspelet är välkomna att kontakta Siv Rang P

Linnéa har skickat en hälsning från
Zimbabwe där hon berättar om sina
första intryck av det nya landet och
människorna hon fått möta.
”Att befinna sig i Zimbabwe är som
att stå i ett ständigt korsdrag. Hela tiden blir jag omtumlad, överaskad och
fascinerad av detta kontrasternas land.
En resa till denna unga afrikanska
nation har lika mycket varit en resa i
tiden som i geografin.”
Så skrev en grupp ungdomar som på
1980-talet deltog i projektet Bli kamrat
med Zimbabwe och jag kan själv inte
med bättre ord beskriva mina upplevelser i Zimbabwe – 30 år senare!
Även för mig har detta varit en resa
i tiden; vi har bara rinnande vatten
vissa tider på dygnet och elektriciteten
kommer och går lite som den själv vill.

Det som har varit mest omtumlande
är dock de stora kontrasterna. På ena
sidan vägen går en kvinna sin vanliga
morgonsträcka för att hämta rent vatten
och på andra sidan gräver man ner nya
telefon- och internetledningar.
Trots dessa orättvisor har jag i människorna i Zimbabwe mött sa mycket
kärlek och omtanke. Det är någonting
jag för alltid kommer att bära med mig
i mitt hjärta.
Hälsningar från Linnéa.”

Ärentunakören söker sångare, fr a tenorer och basar inför advent och jul.
Kören sjunger en blandad repertoar och du behöver inte kunna läsa noter.
Kontakta körledare Margareta Ranudd.
Konfirmerade

30/6
7/7
7/7
8/7
14/7
15/7
28/7
4/8
12/8
25/8
1/9
1/9
1/9
2/9

12/8 Hanna Lundberg		
Vigda
7/7
14/7
11/8
15/9
23/9

Sven Mikael Odervång och
Carin Pommer
Peter Magnusson och
Christel Rosenblom
Michael Eskegård och
Agneta Östmark
Robin Johansson och
Elin Gullberg
Jani Alanko och Sofia Medberg

Avlidna
27/8 Bernhard Hildor Andersson
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Enkelheten har förvisso sin charm även
om den stundvis kan vara frustrerande.

SÅNGARE

Döpta
Karl Erik Hübinette
Liam Nils Lennart Strand
Anders Theo Nordlund
Noa Thore Tapani Alanko
Karl Alvar Elias Lind Blixt
Charlie Fredrik Nybäck
Emma Olivia Rova
Stella Maria Julin
Emma Agnes Linnéa Fernström
Maja Anna Elisabeth Edlund
Ingrid Ellen Elisabeth Öhlund
Rakel Karin Collby
Rikard Tommy Collby
Alfred Stig Sylve Cederberg

Linnéa och Emmy välsignas av
biskop Ragnar inför avresan till
Zimbabwe vid en sändningsgudstjänst i Storvreta kapell.

OBS!
Alla barngrupper är inställda vecka v 46,
12–15 nov, pga Globalveckan, som i år
handlar om Kina. Den veckan bjuder församlingen in skolans tredje-, fjärde- och
femteklasser till ett besök i församlingsgården.

Kontaktuppgifter (telefonnummer
och e-postadresser) till pastorsexpeditionen och till församlingens
personal finns på sidan 15.
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Tensta Församling

Cecilia Johansson, vaktmästare i Tensta kyrka, bakade en pepparkakskyrka förra året. Inte så svårt att
se vilken kyrka hon haft som förebild.

Fira julen i Tensta
i dagarna tre!
Inled julen med att lyssna till berättelsen
som är anledningen till vårt julfirande.
Samling kring krubban i Tensta 9.30 och
i Kyrkans hus kl 11. Passar stor som liten!
På Juldagen blir traditionell julotta kl
7 med alla ljus tända i kyrkan och kyrkokören som sjunger.
Katarina av Alexandria, avbildad i
Tensta kyrka.

Kyrksöndag 25 november

Julmarknad i Skyttorp

Den 25 november är det Kyrksöndag i
Tensta kyrka. Då berättar kyrkoherde
Christina Engqvist om ett av kyrkans helgon, Katarina av Alexandria. Detta sker
efter gudstjänsten, som börjar 9.30. Som
vanligt är det söndagskul under gudstjänsten och föredraget för de barn som vill!

Den 15 december ordnar Skyttorpsdan
julmarknad i och vid Klubbis, kl 15–18.
Kyrkan finns förstås där med bland annat
musik och sång. De som vill vara med och
sjunga julsånger kan öva tillsammans med
Pontus i Kyrkans Hus, torsdag 6/12 kl
17–17.30 och tisdag 11/12 kl 16–17.

Katarina av Alexandria var ett av medeltidens mest avbildade och älskade helgon.
Tusen år efter sin död avporträtterades
hon rikligt i Sveriges medeltidskyrkor;
på väggar, i altarskåp och på skrudar. Här
omnämns hon ibland som St. Karin eller
Liten Karin.
Varför blev hon så populär? Hur vandrade legenden från Nordafrika ända upp
till Skandinavien? Vad kan legenden om
henne lära oss om tro och liv idag? Christina Engqvist berättar om det helgon, som
kanske mer än andra, blev en idealbild för
kvinnor och finns i två av våra kyrkor.

Söndags-Öppet hus
i Kyrkans hus
Under några söndagar har vi öppet hus i
Kyrkans hus i Skyttorp. Öppet hus innebär samvaro och möjlighet till fika. Vi
öppnar kl 9.30 och vid 12.30-tiden serveras en enkel sopplunch. Kl 14 är det dags
för gudstjänst.
Kvarvarande söndagar under året är 18
november och 16 december.Välkomna!

Stugmöte

Äventyrskonfirmation i
Tensta

Den 6 november kl 19 bjuder Lars
och Agnetha Thisner in till stugmöte i
Tensta-Forssa. Stugmöte innebär, som
namnet antyder, möte i någons stuga med
psalmsång, undervisning, samtal och god
samvaro.

Född 1997–98? Än finns några platser
kvar i konfirmationsläsningsgrupppen!
Första träff på hemmaplan 9 december.
Först till kvarn. För mer info, se www.
svenskakyrkan.se/vattholma. Anmälan till
johan.lautmann@svenskakyrkan.se
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På Annandagen firas mässa kl 11. Då
använder vi kyrkans röda mässhake, som
påminner om den förste martyren Stefanos och om att julens händelser inte fick
stå oemotsagda. Julgröt i sockenstugan efter gudstjänsten.

Julspel
Trettondedagen firar vi med julspel i kyrkan. Scen byggs upp, dräkter används som
vanligt men det blir i en ny form och
regi.
Vill du vara med? Det finns många
uppgifter att dela, agera, sjunga, scenarbete mm. Anmäl dig till Janniz Jönsson eller
Johan Lautmann (kontaktuppgifter på sid
15 i tidningen).
Kyrkbänken nr 5 2012

Kören från Lena församling med sin ledare Susanne Näslund.

Barnkörerna på turné till Gränby centrum

L

ördagen den 22 september träffades Tensta församlings barnkör vid
Kyrkans hus i Skyttorp. Där väntade en minibuss som tog oss till Gränby
centrum, där kören skulle framföra en
konsert.Vi skulle sjunga i Svenska kyrkans
lokaler högt uppe i gallerian. Det var en
stor sal innanför caféet med härlig utsikt
mot Vaksala kyrka.
När vi kommit fram och övat lite,
mötte vi också en av körerna från Lena
församling, som kom för att göra oss sällskap. Sedan blev det full fart till Burger
King där vi åt hamburgare och glass.
Det blev dags för konsert och ganska
snart var åhörarstolarna slut. Några fick
stå, andra valde att sitta på golvet – publikrekord för lördagarnas musikstunder! Vi
sjöng våra Psaltarsånger och kören från
Lena sjöng några sånger. Tyvärr blev det
ingen gemensam sång den här gången,
men vi ser alla fram emot nästa tillfälle
och då ska vi göra det.

Kören från Tensta församling med sin ledare Pontus Adefjord.

Glada sångarbarn tar rulltrappan
upp till konserten

Pontus Adefjord
Döpta
12/8 Algot Leo Gottfrid Adeteg
12/8 Tor-Björn Bonnevier
25/8 Tindra Sandra Mary Hokke
22/9 Iris Liv Elisabeth Eld
Vigda
30/6 Stefan Eriksson och
Anna Sjölander
Kyrkbänken nr 5 2012

11/8
18/8

Håkan Olofsson Bäckström
och Maria Lund Johansson
Peter Tellgren och
Alexandrine Wiman

Avlidna
14/6 Nils Olov Henry Nilsson
12/7 Klas Efraim Sjöberg
7/8
Anne-Marie Elisabet Jansson
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Lena församling
Allhelgonahelg
Under fredagen den 2 november och lördagen den 3:e står kyrkan öppen för alla
som besöker kyrkogården. Kom gärna in
och sitt en stund i bön och stillhet, tänd
ett ljus, ta en kopp kaffe.
Under lördagseftermiddag ljuder orgelmusik 16.30–17.30. Klockan 18 börjar Minnesgudstjänsten, då vi tänder ljus
för alla som avlidit under det sista året. I
gudstjänsten får vi lyssna till solosång av
Mattias Lindström.
Söndagen den 5 november firas högmässa med söndagsskola kl 11.

Globalvecka och
Domssöndagshelg i Lena
Under vecka 47 uppmärksammas hela
världen och hur vi hör ihop med jorden
och mänskligheten på olika sätt i våra aktiviteter. På fredagen den 23 november
hålls stor fest på Trekanten till förmån för
Svenska kyrkans internationella arbete.
Där kommer att bjudas på ”Tre finfina
rätter” tillagade av den hemlige kocken,
spännande musikunderhållning av Helena Andersson Bromander och intressanta
nyheter om det internationella arbetet av
Marit Norén.
Inträdet på 250 kr/pers går oavkortat till
Svenska Kyrkans internationella arbete
för en värld utan våld.
Anmälan till festen senast 20 nov genom
gunnel.axelsson@uppsalaskolor.net

Kyrkornas globala vecka arrangeras av
Sveriges Kristna Råd och pågår 13 – 20
november. I år är temat Över gränser –
om migration och flyktingskap.

Döpta
14/7 Theo Johan Sixten Enander
15/9 Felicia Allie Therese Byman Sandell
Konfirmerade
21/7 Amanda Lindgren
10/8 Oskar Westin
11/8 Benjamin Veldhuis
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Sondomässa i Lena kyrka
Söndag den 25 november firas traditionsenligt den svensk-zimbabwiska
Sondomässan i Lena kyrka kl 18. Kom
och dela glädjen med kören och sjung
med i sångerna i Sondomässan! Alla som
vill lära sig de sånger som ingår ordentligt kan komma till kyrkan kl 17 för att
öva tillsammans med kyrkokören.
Sondo är ett ord från språket Shona,
majoritetspråket i Zimbabwe. Sondo
betyder vecka, söndag eller gudstjänst,
eller den vecka som börjar och slutar
med söndagens gudstjänst. Sondomässan skapades år 2001 till 100-årsjubileet
av grundandet av Evangeliska Lutherska kyrkan i Zimbabwe, som bildades i
samarbete med svenska missionärer. Så
under mer än 100 år har Sverige haft
en speciell relation med kyrkan i Zimbabwe.
Vattholma pastorat har en egen vänförsamling i Zimbabwes huvudstad Harare. En storstadsförsamling som heter
Highfield. Vart 4:e år får vi besök från
vår vänförsamling och vart 4:e år gör
någon en resa dit. På så sätt sker ett utbyte vartannat år.

Julkrubban i Lena kyrka

Advent och jul
Första advent inleder vi det nya kyrkoåret med Adventsmässa med söndagsskola,
körsång och storslaget kyrkkaffe i IOGTlokalen.
Advents – och julkonserten med kyrkokören och instrumentalister sker i år
lördagen före 4 advent, alltså den 22 december kl 16.

Musiken i Sondomässan har en afrikansk prägel. Kören leder mässan och
resten av församlingen kan sjunga med
efter ett par strofer. Musiken är sammansatt av Martin Svensson, som är
uppvuxen i Zimbabwe. Han har använt
sig av kyrkomusik och traditionell afrikansk musik i skapandet av mässan för
den sjungande församlingen.

Julafton samlas vi runt krubban i gudstjänsten kl 11. Alla barn får hjälpa till att
göra i ordning jullandskapet. Klockan 23
börjar Midnattsmässan, som slutar med
klockringning i midnattens timma. Vi får
lyssna till solosång och tillsammans sjunga
julens psalmer.

För att stärka samhörighetskänslan
med vår vänförsamling firar vi i Lena
Sondomässa en gång varje år. Martin
Svensson kommer själv att vara vår musikaliske ledare. Han hanterar dessutom
afrikanska instrument som mbira och (så
klart!) trummor.

Och Söndag efter jul, sista söndagen i december, firar vi Stilla Mässa kl 18 (med
samling 17 för dem som vill hjälpa till och
fika i sockenstugan kl 17.30.)

Utställning

Vid nyårsbönen den 31/12 kl 16.30 gästas vi av sångerskan Mia Karlsson.
Nyårsdagen gäller även sammanlyst högmässa i Tensta, denna gång kl 11 med efterföljande lunch.

Missa inte utställningen om vänförsamlingsarbetet och Highfields församling i
Harare. Finns att se i kyrkan hela hösten!
Vigda
22/9 Nichlas Dahlén och Malin Wester
Avlidna
26/6 Barbro Augusta Sjelin
18/7 Anna Britta Karlsson
30/7 Ida Maria Blom
30/8 Kerstin Helena Margareta Wester

Annandag jul är alla gudstjänster sammanlysta till Tensta kyrka kl 9.30

Nyår och Trettonhelg

Trettondag jul, som detta år infaller första söndagen i januari, firar vi högmässa
i kyrkan med söndagsskola kl 11. Kl 14
börjar julfesten i IOGT, som vanligt samarrangeras av Wattholma idrottsförening,
IOGT och Lena församling.
Varmt välkomna till allt!

Kyrkbänken nr 5 2012

Luciakör
Hantverkscafé i
Trekanten!
Varannan tisdag ojämna veckor träffas vi i församlingsgården Trekanten kl.
18–20.
Ta med dig din stickning, virkning,
målning eller något annat som du vill
pyssla med. Det går även bra att du kommer som du är, utan handarbete för att
fika och umgås med andra vuxna. Kaffe/
te och bröd finns att köpa för 20 kr.
Tisdagen den 20 november kommer
Storvretas centrumblommor och ger oss
tips samt hjälper oss att binda vår egen
dörrkrans.Vid denna träff kan materialet
köpas till självkostnadspris.

Går du i åk 1–5 och vill vara med i Lena
församlings Luciatåg? Då får du gärna
komma och öva tillsammans med Änglakören i församlingsgården Trekanten.
Luciagudstjänsten äger rum den 16 december i Lena kyrka klockan 16.
Vi övar i församlingsgården Trekanten
tisdagarna den 27 november och 4 december.
Barn i åk 1–3 övar kl 14.15–15
Barn i åk 3–5 övar kl. 15–16
OBS! Tisdag den 11 december övar vi
alla tillsammans i kyrkan klockan 16:45–
17:45.
(Om man ska vara med i luciatåget är det
mycket viktigt att man är med och övar
denna dag i kyrkan.)
Vid frågor och anmälan maila
susanne.naslund@svenskakyrkan.se
Eller ring 072-7408010.

Luciagudstjänten i Lena kyrka 2009.

Svenska kyrkans kulturstipendium
till Helena
från Lena
2012 utlyste Svenska kyrkan 5 kulturstipendier á 100 000 kr inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst
(måleri, konsthantverk, foto, skulptur, arkitektur, installation, design) samt teater
(inkl dans och performance).
Stipendiet kunde sökas av kulturutövare inom samtliga konstformer, men
också sökas av församlingar samt institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete
med kulturutövare. I linje med Svenska
kyrkans särskilda satsning på barn och
unga sågs gärna projekt som berör unga
människors liv.
Stipendierna är en uppmuntran till utbyte mellan kulturutövare och Svenska
kyrkan i ett gemensamt, nyskapande arbete kring livsfrågor, kristen trostolkning
eller centrala religiösa motiv. I bedömningen av projekten är konstnärlig kvalitet
och existentiell relevans mest avgörande.
Därefter värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling.
Kyrkbänken nr 5 2012

Helena Andersson Bromander, aktiv inom Lena församlings internationella grupp. Här i samband
med vårens insamling till Svenska kyrkans internationella arbete. (Foto: IKON)

Helena Andersson Bromander, bosatt i
Vattholma blev en av dem som fick del av
årets stipendiesumma.
Helena berättar:
”Jag har alltså fått Svenska kyrkans kulturstipendium till projektet ’Har hjärtat
slutat slå?’
Bakgrunden är denna: För flera år sedan kontaktades jag av en kvinna, Sissel
Lif, som samlat texter om sitt förstfödda
barn som dött. Det var privata brev och
formella brev till gravvårdsmyndighet och
Skatteverk, dagboksanteckningar och dikter. Hon frågade, om jag ville tonsätta ett
urval och jag sa ja. Det berörde mig starkt
och kändes som ett stort förtroende!
Målet är en musikalisk föreställning

med en ensemble och en berättare. OM
allt går enligt plan har den urpremiär senhösten 2013. Syftet är också att särskilt
rikta oss till människor, som i sitt yrkesliv
möter föräldrar som förlorar barn – personal inom skola, vård, polis. Men jag tror
säkert att människor, som i sitt personliga
liv berörts av detta, kommer att kunna
vilja höra och se föreställningen.
Stipendiesumman är på 100 000 kr,
vilket inte täcker hela projektbudgeten
men är en god bit på väg.
Jag är naturligvis oerhört glad över
detta (inte minst eftersom jag sagt upp
mig från mitt arbete för att frilansa som
sångerska, musiker, arrangör, kompositör,
m.m...).”
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Den första advent börjar som vanligt
Svenska kyrkans internationella arbetes årliga julkampanj. Temat i år och ytterligare två år framåt är barn i krig och
konflikt, runt om i världen. Detta under
rubriken ”GE ALLA BARN en framtid utan
våld.” Under kampanjen kommer exempel på arbete i Colombia och Sydsudan
särskilt lyftas fram.

Ung kvinna med barn i Colombia. Foto IKON

Barndomen går förlorad i inbördeskriget
– För smuggling av vapen och droger,
spioneri, matlagning och ”flickvänner”
är några av de sätt som barn används av
de väpnade grupperna”, berättar Daniel
Campo på Benposta – en organisation
som arbetar för skydda barn i konfliktens
Colombia.

Civilbefolkningen hårt drabbad
I Colombia har inbördeskriget pågått i nära
50 år. Det är ett blodigt krig mellan gerillagrupper, paramilitära trupper och armén
om makt och mark och där kokainet spelar
en viktig roll. Och civilbefolkning – främst
den fattiga befolkningen på landsbygden –
drabbas hårt. De hotas ofta till livet av gerilla och andra illegala grupper om de inte
samarbetar, och anklagas sedan av regimen
för att vara gerillasympatisörer
Över fyra miljoner människor har
tvingats fly från sina hem i de våldsdrabbade områdena. Femton miljoner människor lever i misär och behöver stöd. Många
internflyktingar får dock inte sin status
erkänd av myndigheterna, vilket gör att
deras rätt till bland annat mat, vatten och

skydd inte förverkligas. Samtliga väpnade
aktörer är medskyldiga till urholkningen
av respekt för mänskliga rättigheter och
internationell humanitär rätt.

Barnens vardag ofta våldsam
Sex och en halv miljoner barn och unga
i Colombia lever i fattigdom. Mer än en
och en halv miljon går inte i skolan och
tre miljoner har inte tillgång till den enklaste sjukvård. Hälften av landets internflyktingar är minderåriga.
För barn och unga, som lever under
extremt fattiga förhållanden, är alternativen få. Utbildning är kostsamt och förblir
enbart en dröm för alltför många.

Allt yngre lockas
Outbildade ungdomar lockas och luras
med löften om en bättre framtid med
pengar och mat. Många barn tvångsrekryteras till de väpnade grupperna. En
rapport från juni 2011 visar att medelåldern hos de barn som värvas med tvång
är under tolv år.

internationellt arbete
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Klädda i uniform och med vapen i
hand väcker de rädsla och respekt hos
andra och får därigenom en identitet.
Flera är flickor, många under 14 år. Vissa
hamnar i strider, medan andra får laga
mat, tvätta kläder och springa ärenden.
Alltför många blir också sexuellt utnyttjade. Sexuellt våld används systematiskt i
konflikten.

Människor ska förstå och kräva
sina rättigheter
Gåvor till Svenska kyrkans internationella
arbete stöder internflyktingar, bondekooperativ, kvinnogrupper, ungdomsorganisationer och ursprungsbefolkningens
organisationer. Insatserna handlar om
akut nödhjälp, juridisk och psykosocial
rådgivning, självförsörjningsprojekt och
krisberedskap.
Målet är att hjälpa människor att förstå
och kräva sina rättigheter, att förändra sin
situation, forma ett värdigt liv och försörja sig själva. Din gåva gör skillnad för
människorna i Colombia.

Plusgironummer:
90 01 22-3

Susanne Folin
frilansskribent

Bankgironummer:
900-1223
Kyrkbänken nr 5 2012

Änglabygdsmässa

F

ör tredje året i rad firades Änglabygdshelg i Vattholma.
Initiativet har varje år tagits av Lena församling och detta
år med söndagens högmässa i centrum.

Janniz Jönsson, församlingens kyrkomusiker, och Rolf Larsson, präst boende i Vattholma, hade tillsammans skrivit en ”Änglabygdsmässa”. Rolf Larsson stod för alla texter och Janniz Jönsson för all musik. ”Vattholma – en änglabygd” – var det tema
som präglade mässan och gjorde den till bygdens egen.
Alla som ville inbjöds till kyrkan en timme i förväg för att tillsammans med kyrkokören öva på sångerna. Som extra förstärkning medverkade också Johannes Jacobsson och Anna Lundgren
på fiol och Ulf Tjärnström på bas.
Gunilla Rödström, präst i församlingen, och Rolf Larsson
hade under veckan besökt skolan för att berätta och samtala om
änglar. Skolbarnen och barnen i församlingens barnverksamhet
bidrog till Änglabygdsmässan med egentillverkade änglar, vilka
fanns lite överallt i kyrkan på söndagen.
I en välfylld kyrka firade vattholmaborna sin egen mässa. Gunilla Rödström ledde gudstjänsten och Rolf Larsson predikade.
Kyrkokör, barnkör och församling sjöng tillsammans som det väl
aldrig förr sjungits i Lena kyrka.
Efteråt inbjöds alla till lunch i Sockenstugan och samtal om
hur ”Änglabygd blir änglamark”. Samtalet leddes av Niclas
Malmberg.
Barnkör och kyrkokörens sopraner. Janniz Jönsson på piano och Susanne
Näslund barnkörledare.

Niclas Malmberg
Kyrkbänken nr 5 2012

Rolf Larsson

Gunilla Rödström

Skolbarnens änglautställning
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Susanne Willén Nordgren

Utblick som ger inblick

grund och där gränsen mellan vad som är
lagligt och inte kan vara hårfin. Det kan
vara olyckliga omständigheter, psykisk
ohälsa eller missbruk som gjort att det blev
som det blev. Att få samtala om vad det är
att vara människa, vad som stärker oss, kan
vara utmanande och nödvändigt. Och att
få fira gudstjänst kan kännas väldigt angeläget. I gudstjänsten blir man påmind om
både om livets möjligheter och värde –
men också om det som gått förlorat.
Susanne berättar att de bl.a haft samtal
kring Frälsarkransen; en undervisning i
kristen tro för vuxna. För vissa som deltagit har man anordnat läger i en by som en
fristad och möjlighet för interner att få ett
litet miljöombyte.
Nämnden för andlig vård (NAV) hämtar sin grund för arbetet i regeringsformens grundläggande fri-och rättigheter,
Kap 2, §1: ”Varje medborgare är gentemot
det allmänna tillförsäkrad: religionsfrihet,
frihet att ensam och med andra utöva sin
religion.” Under 1960-talet reformerades
verksamheten och är en respekterad och
prioriterad verksamhet inom kriminalvården.
Under senare tid har ett program vuxit
fram i kriminalvården som kallas Klostervägen. Prästen Truls Bernhold startade en re-

Svenska kyrkan och kriminalvården
”…jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i
fängelse och ni besökte mig.” ( Matt 25: 36)
En höstdag stämde jag möte med Susanne
Willén Nordgren, som arbetar som präst
på Åbyanstalten, för att få veta mer om
Svenska kyrkans arbete inom Kriminalvården.
Arbetet på landets kriminalvårdsanstalter
och häkten är ett ekumeniskt arbete där ca
140 präster, pastorer, diakoner och andra religioners ledare samverkar. Sedan 1571 har
kyrkoordningen gett direktiv för den andliga vården av fångar i Sverige. På 1700-talet började man inrätta gudstjänstrum på
fängelser och prästerna fick tjänsteåliggande
att arbeta på fängelser och tukthus. Det var
först på 1840-talet som man började inrätta
särskilda fängelseprästtjänster.
Åbyanstalten är klassad som en öppen
anstalt dit människor kommer i slutet av
en längre fängelsevistelse. För somliga
har kontakten med ”livet utanför” nästan
upphört och mötet med kyrkans besöksgrupp kan vara ett välkommet inslag i en
annars ganska inrutad tillvaro. För andra
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är vistelsen kort och fylld av skam; en tid
man talar om som en ”tjänsteresa” och
som inte ens familjen känner till. I matsalen träffas man, fikar och samtalar. Ibland
blir det samtal om viktiga och allvarliga
händelser – ibland möts man som goda
grannar!
Efter en tid i fängelse eller på anstalt
är det lätt att tvivla på sitt människovärde.
Vissa har anhöriga och vänner som har
stöttat dem – men andra har knappt haft
någon kontakt utanför anstalten. Ett besök att se fram emot kan vara betydelsefullt för båda parter.
Att bo på anstalt innebär för vissa en
isolering och för andra ett socialt liv med
människor man inte valt att umgås med.
Det kan upplevas som prövande på olika
sätt. Ibland kan någon behöva flytta utan
förvarning, kriminalvården kan ta beslut
om plötsliga visitationer – för att säkerheten kräver det. För den enskilde kan dessa
beslut uppfattas som svåra och omöjliga att
påverka. Att få tala med någon neutral och
utomstående kan vara en hjälp att uthärda.
Här vistas människor med brokig bak-

treatverksamhet inom Kriminalvården och
märkte hur viktig den snabbt blev. Man får
gå på en ”prova-på”-retreat för att se om
detta är något man vill fortsätta med, för att
efter det få delta i en 30-dagars retreat. Den
som verkligen vill leva ett liv i Jesu efterföljd
kan ansöka om placering på Skänningeanstalten. Där finns tre paviljonger med arton
platser och ett kapell. Man avger ett slags
löfte att dela bönens liv, det vardagliga arbetet och samvaron och hålla de regler man
gemensamt beslutat. Man kan få stanna i två
år och efter det ha möjlighet att komma
till en utslussningsplats på Mariagården i
Vadstena. På Mariagården lever man i en
sorts kommunitet, men arbetar dagtid ute
på vanliga arbetsplatser. Att komma hem till
Mariagården på kvällen, kan vara ett stöd för
den enskilde att ta de första stegen in i en ny
tillvaro och få hjälp och stöd i sin tro.
”Han har sänt mig att frambära glädjebud
till de betryckta och ge de förkrossade bot, att
förkunna frihet för de fångna, befrielse för de
fjättrade…” ( Jes 61:1)
Christina Engqvist
Kyrkbänken nr 5 2012

Mia Karlsson

Sopransolist vid nyårsbönerna
Vid nyårsbönerna i Ärentuna, Lena och Tensta kommer sopransolisten Mia Karlsson att medverka.
Mia Karlsson bor i London men är född i Staffanstorp,
utbildad vid Musikhöskolan i Malmö och Kulturama i
Stockholm. Hon har innehaft huvudroller i bl a Fantomen
på Operan, Les Misérables och Skönheten och Odjuret i
uppsättningar i Köpenhamn och Malmö.
Idag arbetar Mia Karlsson som sångpedagog och lärare
och ger masterclasses på för musikstuderande i London.
Dessutom anlitas hon ofta som sopransolist vid olika sammanhang i London såväl som i Sverige. Senast vid en konsert
i London i oktober tillsammans med Sven-Bertil Taube.
Nyårsbönen i Ärentuna kyrka är kl 15.00, i Lena kyrka
16.30 och i Tensta kyrka 18.

Musik under allhelgonatid, advent, jul och nyår
Alla helgons dag
15–17 Stilla orgelmusik i Ärentuna
kyrka. Margareta Ranudd vid orgeln.
15 Musikandakt i Tensta kyrka.
16 Stilla orgelmusik i Lena kyrka.
18 Minnesgudstjänst i Lena kyrka. Solist
Mattias Lindström

1:a sönd i advent
9.30 Gudstjänst i Tensta kyrka. Tensta och
Lena kyrkokör.
11 Adventsgudstjänst i Ärentuna kyrka.
Ärentunakören.
11 Högmässa i Lena kyrka. Tensta och
Lena kyrkokör.

Söndag 4 november
16 Minnesgudstjänst i Tensta kyrka. Solist
Mattias Lindström.

Torsdag 13 december
19 Luciagudstjänst i Tensta kyrka. Tensta
folkdanslag och spelmanslag.

Lördag 10 november
18 Vivaldikonsert i Tensta kyrka. Tensta
och Lena kyrkokör, solister och instrumentalister.

Lördagen 15 december
16 Luciagudstjänst i Ärentuna kyrka.
Luciatåg med barnkörerna i Ärentuna
församling.

Söndag 11 november
11 Visitationsmässa i Tensta kyrka. Tensta
och Lena kyrkokör.

2:a sönd i advent.
15 Musikgudstjänst i Storvreta. Adventmusik med café. Ärentunakören, Mats
Wilhelm.

Trettondedagen
16 Julspel i Tensta kyrka. Barn från församlingsverksamheten, Tensta och Lena
kyrkokör och församlingens medarbetare.

3:e sönd i advent
16 Luciagudstjänst i Lena kyrka. Barnkören.

Söndag 13 januari
11 Familjegudstjänst med julspel. Storvreta.

Söndag 18 november
15 Musikcafé i Storvreta.
Söndag 25 november
18 Sondomässa i Lena kyrka. Svenskzimbabwiska sånger för kör och församling. Tensta och Lena kyrkokör och
Ärentunakören.
Kyrkbänken nr 5 2012

Julafton
11 Samling vid krubban i Lena kyrka.
Roland Thalén, violinsolo.
23 Midnattsmässa i Ärentuna kyrka. Solist Mats Wilhelm – klarinett och saxofon
Juldagen
7 Julotta i Tensta kyrka. Tensta och Lena
kyrkokör.
Nyårsafton
15 Nyårsbön i Ärentuna, 16.30 i Lena,
18 i Tensta. Solosång: Mia Karlsson.
Nyårsdagen
9.30 Högmässa i Tensta kyrka. Hemvärnets musikkår.

Lördag 22 december
16 Julkonsert i Lena kyrka. Tensta och
Lena kyrkokör, instrumentalister.
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Korsord
Tre bokpriser utlottas bland dem
som skickar in rätt lösning. Skicka
lösningen till Pastorsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta,
senast 31 dec.
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Namn . .................................................................................................
Adress..................................................................................................
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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			
Km Gunilla Rödström			
Km Johan Lautmann			
Km Kristina Hognesius Lockner		

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

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

Tensta

Lena

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
tel: 35 20 61, 0702-83 09 33
tel: 31 45 01, 0703-14 50 44, kristina.lockner@svenskakyrkan.se
tel: 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

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

tel: 070-379 19 29
tel: 076-823 77 55
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Niclas Sand				
Susanne Näslund				

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 90 45

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			

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

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna församling
Lördag 3 November
Alla helgons dag
11.00 Högmässa. Ärentuna
15.00–17.00 Stilla musik. Präst och diakon
tillgängliga för samtal.
Söndag 4 November
Alla själars dag
11.00 Högmässa. Storvreta
16.00 Minnesgudstjänst. Ärentuna.
Torsdag 8 november
18.00 Pannkaksgudstjänst med
pannkaksätande från 17.00
Söndag 11 november
23:e sönd eft Trefaldighet
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta
Fredag 16 november
10.00 Pyttegudstjänst. Storvreta
Söndag 18 november
Sönd f Domssöndagen
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00 Musikcafé. Storvreta
Söndag 25 November
Domssöndagen
11.00 Familjegudstjänst med globaltema.
Storvreta
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta
Söndag 2 december
1:a sönd i advent
11.00 Adventsgudstjänst. Kyrkokören.
Ärentuna. Kyrkkaffe i Bygdegården.
Söndag 9 december
2:a sönd i advent
11.00 Högmässa. Storvreta
20.30 Ungdomsmässa. Storvreta
Lördag 15 december
16.00 Luciagudstjänst. Ärentuna
Söndag 16 december
3:e sönd i advent
15.00 Musikgudstjänst i adventstid. Kyrkokören. Café. Storvreta
Söndag 23 december
4:e sönd i advent
11.00 Gudstjänst. Skogsgården
Måndag 24 december
Julafton
10.00 Samling vid krubban. Storvreta
11.00 Samling vid krubban. Ärentuna
23.00 Midnattsmässa. Kyrkokören. Mats Wilhelm, solist. Ärentuna
Tisdag 25 december
Juldagen
11.00 Högmässa. Storvreta
Söndag 30 december
Sönd eft jul
11.00 Högmässa. Storvreta
Måndag 31 december
Nyårsafton
15.00 Nyårsbön. Mia Karlsson, sång. Ärentuna

Söndag 6 januari
Trettondedagen
11.00 Internationell mässa. Storvreta
Söndag 13 januari
1:a sönd eft Trettondedagen
11.00 Familjegudstjänst med julspel. Storvreta
14.00 Julspel. Ärentuna

Lena församling

Lördag 3 November
Alla helgons dag
Från 16.30 Stilla orgelmusik.
18.00 Minnesgudstjänst. Mattias Lindström
sång.
Söndag 4 November
Alla själars dag
11.00 Högmässa med söndagsskola.
Söndag 18 november
Sönd f Domssöndagen
11.00 Familjegudstjänst.
Söndag 25 November
Domssöndagen
18.00 Sondomässa. Kyrkokören.
Söndag 2 december
1:a sönd i advent
11.00 Högmässa med söndagsskola. Kyrkokören. Kyrkkaffe i IOGT-logen.
Söndag 9 december
2:a sönd i advent
11.00 Gudstjänst.
Torsdag 13 december
14.30 Luciafirande på Granbommen.
Söndag 16 december
3:e sönd i advent
16.00 Luciagudstjänst. Barnkören
Lördag 22 december
16.00 Julkonsert. Kyrkokören
Måndag 24 december
Julafton
11.00 Samling vid krubban. Roland Thalén,
violin.
23.00 Midnattsmässa.
Söndag 30 december
Sönd eft jul
18.00 Stilla mässa.
Måndag 31 december
Nyårsafton
16.30 Nyårsbön. Mia Karlsson, sång.
Söndag 6 januari
Trettondedagen
11.00 Högmässa med söndagsskola.
14.00 Julfest i IOGT-logen.
Söndag 13 januari
1:a sönd eft Trettondedagen
11.00 Gudstjänst.

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

Tensta församling

Lördag 3 November
Alla helgons dag
9.30 Högmässa.
10.00 – 16.00 Öppet hus i kyrkan.
15.00 Musikandakt.
Söndag 4 November
Alla själars dag
16.00 Minnesgudstjänst. Mattias Lindström,
sång.
Tisdag 6 november
19.00 Stugmöte hos Agnetha och Lars Thisner.
Lördag 10 november
18.00 Vivaldikonsert. Kyrkokören, musiker.
Söndag 11 november
23:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Visitationsmässa. Kyrkokören.
Söndag 18 november
Sönd f Domssöndagen
14.00 Familjegudstjänst. Skyttorp
Söndag 25 November
Domssöndagen
9.30 Högmässa med kyrksöndag
Söndag 2 december
1:a sönd i advent
9.30 Gudstjänst. Kyrkokören.
Kyrkkaffe i bygdegården. Tensta spelmanslag.
Söndag 9 december
2:a sönd i advent
9.30 Högmässa.
Torsdag 13 december
19.00 Luciagudstjänst. Tensta folkdanslag och
spelmanslag.
Söndag 16 december
3:e sönd i advent
9.30 Högmässa.
14.00 Familjegudstjänst. Skyttorp.
Söndag 23 december
4:e sönd i advent
9.30 Högmässa.
Måndag 24 december
Julafton
9.30 Samling vid krubban.
11.00 Samling vid krubban. Skyttorp.
Tisdag 25 december
Juldagen
7.00 Julotta. Kyrkokören.
Onsdag 26 december
Annandag jul
11. 00 Pastoratshögmässa. Kyrkkaffe.
Måndag 31 december
Nyårsafton
18.00 Nyårsbön. Mia Karlsson, sång.
Tisdag 1 januari
Nyårsdagen
11.00 Högmässa. Kyrklunch. Hemvärnets
musikkår.
Söndag 6 januari
Trettondedagen
16.00 Julspel. Barn från barnverksamheten,
kyrkokören och församlingens medarbetare.
Söndag 13 januari
1:a sönd eft Trettondedagen
9.30 Högmässa.

