Kyrkbänken
Tidning för Vattholma pastorat

NR 1 2010
Fastetiden – Påsk

Tankar från kyrkoherden!

F

ler går i gudstjänst i Svenska kyrkan än på bio under ett år.
Och visste du att Svenska kyrkans barnverksamhet har över
en miljon besök om året av barn i förskoleålder!

Jag blir varm inombords när jag läser detta i en alldeles nyproducerad
skrift om Svenska kyrkan. Medlemmarnas besök visar att kyrkan är viktig
och fyller en funktion i människors liv idag. 8o% av livets stora händelser
har en anknytning till eller händer i kyrkan.
Våra kyrkor är en plats för livets stora upplevelser; dop, vigslar, begravning och avsked. Här finns generationers glädje och sorg, minnen och
förväntningar. Kyrkan är ett viktigt minnesmärke i en tid av förändring.
Det är ofta de äldsta byggnaderna i vår närmiljö, som bevarats väldigt
intakta. Men trots att allt på ytan ser ut att vara som det alltid har varit,
så går även församlingarna genom förändringar. Det märks inte alltid på
kyrkobyggnaden. I det inre livet, i gudstjänster, beslut och i våra verksamheter händer ständigt nytt!
Som kyrka här på platsen vill vi hjälpa våra församlingsbor att tänka
nytt; nytt om sig själva, nytt om sina möjligheter, nytt om sitt liv och sin
tro. Vi hoppas att du kan finna något i vårt program och gudstjänstliv som
ger dig nyfikenhet att komma, kanske att pröva något nytt?

Kyrkbänken
utges av Vattholma pastorat. I pastoratet ingår
Ärentuna, Tensta och
Lena församlingar.
Redaktör: Ann-Christin
Lindström Larsson,
12 84 79, 070-663 23 52
anki@lindstrom.be
Ansvarig utgivare:
Christina Engqvist,
kyrkoherde.

I gudstjänsten påminns vi om att Gud är mitt ibland oss. I det vardagliga livet är Gud också mitt ibland oss. Lika nära och självklar som luften
vi andas. I Uppenbarelseboken 21: 3–5 kan vi läsa: ”Se, Guds tält står
bland människorna, och han skall bo bland dem, och de skall vara hans
folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från
deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och
han som satt på tronen sade: – Se jag gör allting nytt.” I alla våra sammanhang finns en följeslagare som värnar våra liv och vill förmedla kärlek
och tro. Och i människors liv uppstår ny tro, förändras och fördjupas tro
– och ibland skapas också tvivel som vi kan behöva hjälp att få tala om.
Vi hoppas att våra församlingar ska kunna möta Dig med dina frågor och
sökande.
En ny vår väntar oss och kanske denna vår kan få vara en tid för förändring? Det du nu håller i din hand är den Nya kyrkbänken. Vi har bytt
format och redaktör. Vi skapar just nu redaktionsråd i vårt pastorat och
talar mycket om hur vi önskar förmedla det som händer i våra församlingar till er. Har ni synpunkter på vår tidning, tar vi gärna emot dessa!
Vi har också en ny hemsida! Gå gärna in och läs mer på:
http: //www.svenskakyrkan.se/vattholma. Hör gärna av dig och berätta
vad du tycker om vår nya sida!

Christina Engqvist, kyrkoherde

Tryckeri: Wikströms,
Uppsala.
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Youngor Wolai bär hem rent vatten från en av brunnarna i byn Boi, Liberia.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Under torkan
ransoneras
vattnet
Byn har brunnar, men under torrtiden blir det ont om vatten och det
får bara användas till att dricka.

Det är kväll i byn Boi i Liberia.
Youngor Mama och Varbah Gbolu
har just kommit hem från arbetet på
odlingarna, en timmes gångväg bort.
Röster hörs från alla håll i byn
medan kvällssolen sjunker och kvinnor pumpar upp vatten. En flicka
tvättar sig noggrant vid en hink, och
avslutar med att hälla vattnet över sig.
Byn har brunnar och pumpar tack
vare Lutherska kyrkans utvecklingsprogram (LDS), som stöds av Hela
världen, Svenska kyrkans internationella arbete. En handpump kostar
cirka 20 000 kronor. Byborna bidrar
med sand, grus och mat till hantverkarna.

Gruppen Samhörighet

Personal från LDS har utbildat
bybor i skötsel och underhåll, och
vattnet renas regelbundet med klorin. Men trots brunnarna är vattenförsörjningen inte utan bekymmer.
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– Vi har sex handpumpar i byn,
men brunnarna ger inte tillräckligt
med vatten under torrtiden. Då använder vi det enbart som dricksvatten, berättar Youngor Mama.
Hon och Varbah Gbolu är medlemmar i byns utvecklingsgrupp som
startats av kyrkan, och som medlemmarna gett namnet Samhörighet.
De odlar jordnötter i gruppen, och
har nyligen börjat med sparande
och lån. Youngor Mama har tagit
ett litet lån för att starta en enkel
försäljning.

Sliter för barnen

Kvinnornas hembygd drabbades
svårt av kriget.
– Under en period bodde det
inte en enda människa här. Somliga
gömde sig i skogen, andra flydde
till ett annat distrikt och somliga till
grannlandet Guinea. Jag var där, och
det var sorgligt, berättar Youngor
Mama.
Men nu tror hon inte att det blir
krig igen även om tiderna är hårda.
Båda kvinnorna prioriterar barnens
utbildning.
– Jag hoppas att utbildning ska
hjälpa dem. Det är därför jag sliter,
säger Varbah Gbolu.

Fastekampanjen
2010
2010-års fastekampanj inleds på
fastlagssöndagen den 14 februari
och avslutas som vanligt på palmsöndagen – som är den 28 mars.
Temat för fastekampanjen 2010
är klimatet med fokus på vatten,
som grunden för allt liv och därmed vårt viktigaste livsmedel.
2010 lyfts särskilt det omfattande och viktiga arbete fram som
Hela världen, Svenska kyrkans
internationella arbete gör, runt
om i världen. Ett arbete för att förebygga katastrofer som relaterar
till vatten – både översvämningar
och torka.
En av konsekvenserna av katastrofer är minskad tillgång till vatten eller rent vatten. Detta försämrar skördar och minskar många
människors möjlighet att försörja
sig. Det är de fattigaste och mest
utsatta som drabbas hårdast.
Klimatförändringarna är en fråga
om tillgång till vatten, hunger och
överlevnad. Svenska kyrkan står
på de utsattas sida. Klimatfrågan
är en global rättvisefråga.
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Kyrkoråd,
kyrkofullmäktige,
kyrkonämnd,
samfällighet, församling
pastorat, kontrakt, stift. Hur
hänger allt ihop?

n lördag i slutet av januari
samlades ett femtontal kyrkligt förtroendevalda till en
informationsdag i Storvreta församlingsgård. De flesta var rookies
– nybörjare i rollen som ledamot av
kyrkoråd eller kyrkofullmäktige.
Det är mycket man behöver
känna till, om man vill vara med och
fatta välgrundade beslut. Vilka är
förutsättningarna, hur ser ekonomin
ut, inom vilka områden av församlingarnas verksamhet har de förtroendevalda inflytande osv.
Kyrkoherde Christina Engqvist inledde dagen med en morgonbön och
beskrev sedan församlingens fyra
grundläggande uppgifter.
Gudstjänst – i varje församling
ska det vara en huvudgudstjänst
varje söndag.
Undervisning ska ske på olika
nivåer – i barngrupper, bland konfirmander, i samtals- och bibelstudiegrupper mm. Och naturligtvis inför
dop, vigsel och begravning.
Diakoni i form av t ex stödsamtal,
ekonomiska bidrag, verksamhet för
daglediga, sorgegrupper, besökstjänst, stöd till långtidsarbeteslösa,
flyktinggrupper mm.
Mission – i varje församling finns
ombud, som ansvarar för insamlingar till och information om Svenska
kyrkans verksamhet utomlands. På
många håll i världen bedriver Svenska
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kyrkan sjukhus, skolor, diakonalt arbete. Svenska missionärer finns också
som resurser i lokala lutherska kyrkor.
Gunnar Edqvist – kyrkonämndens ordförande, gick sedan igenom
regelsystemet för Svenska kyrkan.
Från Regeringsformen till lagen
om trossamfunden och lagen om
Svenska kyrkan.

Vattholma pastorat
Tre församlingar – Ärentuna,
Lena och Tensta – som tillsammans bildar en ekonomisk samfällighet. Församlingarna ingår i
Upplands västra kontrakt.
I lagen om Svenska kyrkans första
paragrafer står det, att Svenska
kyrkan ska vara en öppen folkkyrka,
den ska vara rikstäckande, den ska
ha ett ämbete (prästämbetet) och

En grupp nyvalda ledamöter från
kyrkoråden i Tensta och Lena samt
kyrkofullmäktige i Ärentuna. Dessutom
dagens tre föredragshållare.

den ska vara ett evangeliskt-lutherskt
trossamfund. Det fanns också
mycket att säga om alla de lagar och
förordningar, som därutöver påverkar arbetet i en församling.
Ulf Wallner, pastoratets kamrer,
presenterade personalen i församlingarna, vilka fastigheter som ägs
av församlingarna och ekonomin.
Gunnar Edqvist kom sedan tillbaka för att gå igenom församling
och samfällighet – organisation och
ansvarfördelning. Bl a redogjorde
han för samfällighetens uppgifter:
Den ska svara för en ekonomisk
utjämning mellan församlingarna,
resurshållning och service, vara
huvudman för begravningsverksamheten och arbetsgivare för anställd
personal och ha grundläggande
ansvar för den fasta egendomen.

Vattholma kyrkliga samfällighet
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DKR= Direktvalt kyrkoråd (Lena och Tensta). I Ärentuna
väljs kyrkorådet (KR) av kyrkofullmäktige. Kyrkonämnden
kan liknas vid pastoratet gemensamma kyrkoråd och är
vald av samfällda kyrkofullmäktige.
Kyrkbänken nr 1 2010

Kursiv stil = ersättare

Samfällda kyrkofullmäktige
Tensta
Laila Jansson
Gunilla Ohlsson
Lars Thisner
Ulla Moberg, ordf
Lars-Gunnar Bräckås
Annette Andersson
Kerstin Högfeldt
Olavi Lång
Gunvor Nylén
Torsten Andersson,
Lena
Kerstin Westman
Klas Lundström
Ann-Christin Lindström
Larsson,
Torsten Söderström
Ulla Lindh
Karl-Henrik Grenholm
Daniel Van Rooyen
Anna Breisch
Ärentuna
Gunnar Edqvist
Hanna Karpmyr
Bertil Brunn
Alf G Lindström
Annette Stavenow Mansnérus
Anna-Lena Ettemo
Mats Finnson
Jonathan Ekman
Lillemor Sjölin
Reinhold Thienemann
Mats Wilhelm Pettersson
Mats Egerhag Hvarfner

Inger Edqvist
Gunlög Rosén
Ulla-Karin Zetterström
Sara Friman
Hans Josefsson
Stig Söderlund
Curt Karlsson
Ulla-Britt Andersson
Inger Axelsson
Monica Magnusson
Anna-Karin Vaz Contreiras
Lars Göransson
Susanne Mellström
Simon Rosén
Siv Rang Pettersson
Ulla Wallner
Maria Hvarfner
Linus Pettersson

Kyrkonämnden
Gunnar Edqvist, ordf
Laila Jansson
Ulla Moberg
Anna-Lena Ettemo
Reinhold Thienemann
Klas Lundström
Ann-Christin Lindström
Larsson
Mats Wilhelm Pettersson
Christina Engqvist, Kh
Gunilla Ohlsson
Bertil Brunn
Alf G Lindström
Mats Finnson
Lars-Gunnar Bräckås
Ulla Wallner
Torsten Söderström
Ulla Lindh

På bilderna frv. Daniel van Rooyen, Hans Josefsson, Aina Hagblom, Ulf Wallner, Gunnar Edqvist, Sara Friman, Ulla Lindh.
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Ärentuna

Tensta

Kyrkofullmäktige

Direktvalt kyrkoråd

(Ledamöter i Kyrkorådet
markerade med KR)
Inger Axelsson (KR ers)
Carin Björk
Bertil Brunn (KR ers)
Gunnar Edqvist
Inger Edqvist (KR)
Mats Egerhag Hvafner, ordf
(KR ers)
Jonatan Ekman (KR)
Mats Finnson (KR)
Sara Friman (KR)
Lars Göransson (KR ers)
Hans Josefsson (KR)
Curt Karlsson (KR ers)
Hanna Karpmyr (KR ers)
Alf Lindström (KR)
Johan Norum (KR ers)
Mats Petersson (KR ordf)
Gunlög Rosén
Simon Rosén
Anette Stavenow Mansnerus
(KR ers)
Reinhold Thienemann (KR)
Ulla Karin Zetterström
Åke Andersson
Yvonne Edling
Anna-Lena Ettemo
Maria Hvarfner
Gullvi Jonsson
Siv Rang Petersson
Lillemor Sjölin
Bengt Svedlund
Stig Söderlund
Ulla Wallner
Petra Westergård

Annette Andersson
Torsten Andersson
Lars Bräckås
Kerstin Högfeldt
Anne-Marie Jansson
Laila Jansson
Ulla Moberg, ordf
Gunvor Nylén
Gunilla Ohlsson
Lars Thisner
Kenneth Eriksson
Aina Hagblom
Olavi Lång
Susanne Mellström
Salme Sorsa

Lena församling
Direktvalt kyrkoråd
Anna Breisch
Karl-Henrik Grenholm
Ulla Lindh
Ann-Christin Lindström
Larsson
Klas Lundström, ordf
Maria Lundström
Markus Svensson
Torsten Söderström
Daniel van Rooyen
Kerstin Vestman
Eleonor Arén
Åsa Thorsell Bonnevier
Roland Thalén

Samfällda kyrkofullmäktiges
sammanträden 2010
Sammanträdena är öppna för allmänheten och äger
rum i Församlingsgården i Storvreta.
Sammanträdesdagar: 26 maj och 9 november
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Barn och
familjegrupper

Ärentuna
Tensta
Måndagar:
9.00–12.00 Öppet hus.
Tensta församlingsgård

Måndagar:
9.30–15.00 Öppen förskola.
Enkel lunch till självkostnadspris

Tisdagar:
9.00–12.00 Öppet hus.
Kyrkans hus, Skyttorp

13.30–14.30 Barntimmar 4–5 år

Tisdagar:
14.00–16.00 Juniorer.
Kyrkans hus, Skyttorp
Torsdagar:
9.00–11.00 Barntimmar.
Kyrkans hus, Skyttorp
Torsdagar:
14.00–16.00 Miniorer.
Kyrkans hus, Skyttorp

Lena
Alla barngrupper är fullsatta under vårterminen. Anmälan inför
höstterminen sker under vecka
32. Mer om det i nästa nummer
av Kyrkbänken, som kommer i
maj.
Välkommen till Öppet hus i
Trekanten för alla med eller utan
barn.

Barn– och familjeverksamhet i
Storvreta församlingsgård
Ärentunavägen 3

Fredagar:
9.00–12.00 Öppet hus.
Kyrkans hus, Skyttorp
Vill du veta mer?
Kontakta Else-Mari Eriksson
eller Gabriella Ersson, församlingsassistenter, Kyrkans Hus,
Skyttorp, tel: 35 20 61

Tisdagar:
9.30–12.00 Öppen förskola 0–18
mån – med babysång
14.00 – 15.30 Miniorer åk 1–3
Fika från 13.30 (50 kr /termin)
Onsdagar:
13.30–16.00 Öppen förskola
Ärentuna bygdegård
Torsdagar:
9.30–12.00 Öppen förskola
Lördagar: 14.00–16.00 Familjescouting varannan lördag
Frågor om verksamheten:
Ulla–Karin Zetterström
tel: 31 50 24
Ingrid Ivarsson
tel: 36 68 80

Måndagar
11.00–14.00

Föräldrakväll
Församlingsgården i Storvreta

Torsdagar
9.30–13.30

22 april Student i dag, arbetslös i morgon. Gränslandet mellan ungdom
och vuxen

En enkel lunch serveras kl 11.00
–12.45. Det finns dagstidning
och böcker att läsa, lekrum för
barnen mm.

Margaretha Sjöberg, leg.psykoterapeut, handledare och utbildare.

Kotaktinfo: Astrid Hansander,
tel: 35 07 09, 0709–72 61 84
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Jämna veckor från v 4 är det Taizébön kl 19.00 i kapellet, som alla är
varmt välkomna att delta i.
För frågor, ring Ulla-Karin Zetterström, 31 50 24
ulla-karin.zetterstrom@svenskakyrkan.se
eller Siv Rang Pettersson tel: 070 5851358
Kyrkbänken nr 1 2010

Ungdom

Svenska Kyrkans Unga
Församlingsgården Storvreta
Tid: Söndagar 18.00 (ändringar
meddelas på träffarna innan).

Åldrar: 13–18

Preliminärt schema för våren
Februari
21 Pulka på tipptoppen

Ungdomsgudstjänster
i Storvreta.

28 Rollspel

Kl 18.00 följande söndagar

Mars
7 Göra om i SKU rummet

		

14 Inställt pga konfirmandläger

28 februari

			

21 Gokart (preliminärt)

28 mars

				

Lör 27 Övernattning

25 april

					

April
4 Konstiga sporter

30 maj

11 Tipspromenad med deltagarsport
18 Fototävling
25 Vara i PP hallen
Juni
Fredag–söndag 11–13 juni är det
LAN. Håll ögonen öppna efter affischer som berättar mer.

Info:
Fritidsledare
Samuel Holmberg
070-366 82 91

PROGRAM:
26 februari
På scenen: Flera olika band från Uppsala
och Storvreta.
Workshop: Science-fun: Gör din egen
badbomb.
26 mars
På scenen: Lokalt band (Storvreta),
DJ-kollektivet Sister Uppsala och en
uppvisningsturnering i Freebandy.
Workshop: DJ-skola med Sister Uppsala.
Café Corazon är ett Kulturcafé, en ungdomssatsning,
som vi i Vattholma pastorat, Lyckebokyrkan, Bilda,
Fritidsgården i Storvreta och
Uppsala kommun inbjuder till
sista fredagen i varje månad i
Lyckebokyrkan.
Kyrkbänken nr 1 2010

23 april
På scenen: Tissue Issue (Uppsala) och
Gycklargruppen.
Workshop: Jongleringsverkstad.
28 maj
Öppen scen. (Ett begränsat antal band
kan spela. Anmäl dig redan idag!)
Workshop: Fototävling.

Vandrare, som deltog i sommarens vandring mellan Ärentuna och Vendel. Foto:
Rolf Larsson

Var med och
vandra!
Pilgrimsled i Tiundaland kommer att invigas officiellt i juni med
vandring från Tegelsmora till Vendel
lördag 5/6, Vendel–Tensta söndag
6/6 och Tensta mot Uppsala måndag
7/6.
Under våren ordnas en mängd
kortare vandringar längs delar av
den hela leden. Första vandringen
sker på Fastlagssöndagen, den 14/2
mellan Ärentuna och Lena kyrkor.
Den 7/3 går en vandring mellan
Vendel och Viksta, och den 21/3
en vandring i motsatt riktning, från
Viksta till Vendel.
På Palmsöndagen, den 28/3, går
en vandring mellan Ärentuna och
Gamla Uppsala.
Se bloggen Pilgrimsled i Tiundaland, (vandringsland.blogspot.
com) eller ring Kurt Nyberg,
0730-73 46 52, för upplysningar.
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Behöver du en kör?
Välkommen!

Körer för
stora och små
Blandade körer för vuxna
Ärentuna

Onsdagar 19.00–21.00
Repetitionerna äger rum i Storvreta församlingsgård

M

Tensta och Lena

ed körsångare är det ofta så att har man
en gång börjat sjunga i kör blir det till ett
glädjerikt måste. Veckans körövningar är
det där andningshålet i en stressad vardag.

Onsdagar 19.00–21.00
Repetitionerna äger rum i Trekanten, Vattholma.

Barnkörer

Du är kanske nyinflyttad eller varit upptagen med
annat de senaste åren. Då ska du veta, att det finns
två vuxenkörer, som bara väntar på att du ska ansluta
dig.

Ärentuna

Församlingsgården
Torsdagar
14.30–15.15 Barnkör I klass 1–3
15.30–16.30 Barnkör II klass 4–5
Fika finns från kl.13.30

Kanske har du länge drömt om att få börja sjunga
men inte vågat ta steget. Du vet att du har en bra röst
men saknar erfarenhet. Dröj inte på det steget längre,
ta kontakt med våra kyrkomusiker.

Skyttorps sångfåglar

Kyrkans hus
Tisdagar kl 16–16.45. 7–11 år

Körerna i Ärentuna och Tensta-Lena sjunger regelbundet i gudstjänsterna i våra kyrkor, dessutom har
de egna konserter då och då.

Lena

Du som är intresserad kontakta kyrkomusikerna.
Kontaktuppgifter hittar du här intill

Trekanten
Onsdagar kl 16.30–17.15. 7–11 år

Frågor om körverksamheten:
Ärentuna församling:
Margareta Ranudd
tel: 31 41 26, 0705-844484
margareta.ranudd@svenskakyrkan.se
Tensta och Lena församlingar
Ann-Kristin Liljenström

tel: 08-511 774 83, 0768-23 77 55
ann-kristin.liljenstrom@svenskakyrkan.se

Konstutställning

Liturgisk dans
14 mars kl 15.00 i Tensta kyrka

Stiftets musikkonsulent Mia Oldeberg Huusko kommer
och lär oss något om liturgisk dans.
Liturgisk dans är att röra sig, med små steg till sång och
musik i gudstjänsten. Varje dans introduceras av ledaren
och är stilla och rytmisk – i cirklar eller som en ringdans.
Dansen är ett sätt att vörda Gud och med sin kropp uttrycka glädje, bön och lovsång.
Vi startar med introduktion kl 15.00 och får lära oss
några danser. Vi avslutar dagen kl 18.00 med att fira vi
en gemensam gudstjänst med dansen i centrum.
Varmt välkommen!

Församlingsgården, Storveta, under påsken. Vernissage 1 april.
Mats Wilhelm, Fredric Karlsson m. fl. ställer ut.
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Ärentuna församling

Kyrkträffen

Varannan torsdag udda veckor kl 13.00–
15.00 i Församlingsgården, Storvreta. Vi
börjar med lunch kl 13.00 á 30 kr.

Mars
4 Kom rosor och salivia Mats Jonsson, stenhagenprästen, inspirerar oss
att plantera örter och kryddor.

18 Några spännande uppsalakvin-

nor Gunilla Lindberg, författare och
kåsör, berättar för oss.
April
1 Konstutställning börjar idag.12.30
är alla välkomna till skärtorsdagsmässa. 13.00 lunch som vanligt.

15 Påskens psalmer och visor Kerstin
Berglund, Uppsalas första kvinnliga
kyrkoherde sjunger med oss.
28 OBS onsdag Utflykt ! Buss avgår
10.30 från församlingsgården till nyrestaurerade Bälinge kyrka tillsammans med vår nya präst Johan Lautmann. Kaffe i deras församlingshem

innan vi går till kyrkan. Efteråt far
vi vidare till Ulva kvarn för lunch.
Maj
13 Gökotta vid Ärentuna kyrka
08.00 Vid regn är vi inne i Kyrkan.
Ta med kaffekorg. Vi samåker från
församlingsgården 07.45. Har du
plats över eller vill åka med tala om
detta till Siv, 070-585 13 58 eller
ring Lena Liljestrand på 36 62 10.
27 Vårens stora bussutflykt.
Anmäl dig till Siv Rang Pettersson,
070-585 13 58
eller till
Lena Liljestrand, 36 62 10.
Välkomna! önskar Siv Rang Pettersson och Liselotte Lindkvist

Sökes:
Blomskott och bröd
Nu är vi i fastetiden, en tid då vi
fokuserar på Svenska kyrkans internationella arbete och fundera på
vad vi kan bidra med för att lindra
människors nöd, framför allt i tredje
världen.
I Ärentuna församling kommer vi
att uppmärksamma detta under våren. Den 14 mars kl. 11.00 handlar
gudstjänsten om "Livets bröd" och
då ska vi ha brödauktion. När du
bakar nästa gång, gör dubbel sats,
eller baka extra. Ta med hälften till

församlingsgården, så säljer vi det
till förmån för fasteinsamlingen.

8/11 Albin Bengt Olof Wennberg
21/11 Rasmus Mauritz Fredlund
5/12 Anton Erik Hedin
5/12 Carl Erik Wahlström
5/12 Nicole Lilly Erica Lundin
9/1 Maja Alice Rebecka Davidsson
23/1 Maja Anna Sofia Glandberger
Avlidna
15/10 Leif Lennart Viksten
24/10 Mildrid Karolina Blom
31/10 Eva Marianne Christina
Arnesson
3/11 Bengt Erik Ljungberg
21/11 Inger Maria Caroline
Brösemyr
27/11 Vera Charlotta Johansson
1/12 Jan-Erik Kollstedt

Söndagen därpå, den 21 mars har
vi försäljning av blomskott. När du
planterar om dina krukväxter, plantera ett skott som vi säljer i samband
med kyrkkaffet.

KaffeBönegrupp

Vi avslutar fasteinsamlingen på
Palmsöndagen 28 mars klockan
11.00. Då säljer vi bilder och konstverk från barnverksamheten. Bröd
och blomskott kan lämnas in på
församlingsgården i förväg eller tas
med direkt.

Vi ser som vår speciella uppgift
att be tillsammans, framför allt
för våra ungdomar och konfirmander.

Vårens gudstjänster med stora och små
Församlingsgården kl 11.00
28/2, 28/3, 11/4, 2/5 och 30/5
Kom och möt bl a Bamse, Pingu och Alfons Åberg!
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Döpta

Tisdagar udda veckor kl 10.00–
12.00 i Församlingsgården

På andakten i kapellet kommer
jag att läsa ur boken: ”Ett år med
Jesus” av Göran Skytte och Bo
Brander.
Vi vill gärna bli fler som samlas
för att be i vår KaffeBönegrupp.
Välkommen du som vill vara
med.
Bön kan göra under.
Varma hälsningar
Siv Rang Pettersson

9

Ärentuna församling

Måndagscafé

För dig som är ledig på dagtid. Varje måndag
under februari – april i Församlingsgården kl
13.00–15.00
• 	Fika
• 	Träffa nya människor
•  Intressanta ämnen med inriktning på välbefinnande, hälsa samt livsfrågor.
• 	Terminens tema: ”Må bra med mat”

8 mars

Afrikansk mat. Ulla-Karin Zetterström, f.d. tanzaniamissionär.
Undrar du något? Kontakta diakon Siv Rang Pettersson, 070-58 513 58 siv.rang@svenskakyrkan.se

Gudstjänster

”Gubbarna” samlas

Torsdagar jämna veckor kl 13.00–15.00
”Gubbarna” samlas som vanligt i Storvreta församlingsgård varannan torsdag för att äta ärtsoppa och pannkaka
tillsammans. Alf G Lindström kommer även fortsättningsvis att leda verksamheten. Varmt välkomna!

Musikcafé

Näst sista söndagen varje månad kl 15.00
i Församlingsgården.
För program – se predikoturerna.

Kyrkans väntjänst

Välkommen att bli medlem i Väntjänsten, (kallades tidigare kyrkans diakoni och besöksgrupp). Det är en grupp
som besöker församlingens äldsta m fl uppgifter. Kontakta Siv Rang Petersson, 070-585 13 58

Obs! Gudstjänsterna i Ärentuna församling alternerar mellan Ärentuna kyrka och kapellet i Storvreta.

21

1:a sönd i fastan. 11.00 Högmässa. Storvreta.
Rolf Larsson.

3

Påskafton. 23.00 Påsknattsmässa. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

25
28

torsd 19.00 Taizébön. Storvreta. Kristina Hognesius Lockner.

4

Påskdagen 11.00 Högmässa. Ärentuna.
Gunilla Rödström. Kyrkokören.

5

Annandag påsk 11.00 Hela världen i Församlingsgården.
Christina Engqvist.

8
11

torsd. 19.00 Taizébön. Storvreta.

15
18

19.00 Taizémässa. Storvreta. Kristina Hognesius Lockner.

22
25

torsd. 19.00 Taizébön. Storvreta.

2:a söndagen i fastan
1100 Familjegudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner. Barnkören.
18.00 Ungdomsgudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

Mars

4
7

torsd 19.00 Taizémässa. Storvreta. Christina Engqvist.

11
14

torsd 19.00 Taizébön. Storvreta.

3:e sönd i fastan. 11.00 Kyrkmässa med efterföljande
kyrkvärdsutbildning. Ärentuna. Christina Engqvist.
Midfastosönd 11.00 Högmässa. Storvreta. Mia Gregstedt.
Brödförsäljning vid kyrkkaffet.

18

torsd 19.00. Taizémässa. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

21

Jungfru Marie Bebådelsedag 11.00 Vårfrumässa. Storvreta. Christina Engqvist. Kyrkokören. Blomskottsförsäljning vid kyrkkaffet.

25
28

torsd.19.00 Taizébön. Storvreta.
Palmsöndagen
11.00. Vernissagegudstjänst med stora och små. (Se sid 8)
Storvreta. Christina Engqvist.
15.00 Pilgrimsmässa i Ärentuna, vandring till Gamla
Uppsala kyrka, där det är andakt 18.00 . Gunilla Rödström.
18.00 Ungdomsgudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

April

1

2

10

Skärtorsdagen
12.30 Skärtorsdagsmässa. Storvreta. Christina Engqvist.
17.30 Gemenskapsmåltid. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.
19.00 Skärtorsdagsmässa i taizéanda. Storvreta.
Långfredagen. 11.00 Gudstjänst. Ärentuna.
Christina Engqvist.

29

2:a sönd i påsktiden. Familjemässa. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.
3:e sönd i påsktiden. 11.00 Högmässa. Storvreta.
Christina Engqvist och Ingemar Holmqvist.
4:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässogudstjänst. Storvreta. Johan Lautmann.
18.00 Ungdomsgudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.
torsd.19.00 Taizémässa. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

Maj

2

5:e sönd i påsktiden 11.00 Familjegudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

6
9
13

torsd 19.00 Taizébön. Storvreta.

16

Sönd före pingst. 11.00 Högmässogudstjänst. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

Bönsönd 11.00 Högmässa. Storvreta. Christina Engqvist.
torsd Kristi Himmelfärds dag. 8.00 Gökotta vid Ärentuna
kyrka. Christina Engqvist.

20 torsd 19.00 Taizébön. Storvreta.
22 lörd 14.00 Konfirmandernas redovisning. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.

23

Pingstdagen 11.00 Konfirmationshögmässa. Ärentuna.
Kristina Hognesius Lockner.

27

torsd 19.00 Taizémässa. Storvreta.
Kristina Hognesius Lockner.
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Tensta församling

Träffpunkt Dagtid
Mars
3 Kantor Ann-Kristin Liljenström
spelar och sjunger med oss.

17 Vi äter våfflor. Gunilla Rödström
och Inger Edqvist svarar för underhållningen.
31 Påsklunch i Kyrkans Hus. Anmälan senast 24 mars. Avgift 50 kr.
April

14 Lina Sandell i ord och ton. Lars

Einar Abrahamsson från Östersund
besöker oss och berättar.

Döpta
14/11 Livia Anna Marianne
Nordenström
15/11 Dan Emil Tusse Loklint
5/12 Erica Michaela Eleonora
Nyman
12/12 Casper Andreas Engelbrekt Zilén Röjmarker
20/12 Lukas Erik Robert
Nordenson
2/1 Maja Kristina Loklint
22/1 Emma Pia Ulrika Gattson

28 Utflykt till Bälinge nyrestaurerade
kyrka. Kaffe i församlingshemmet
innan vi går till kyrkan. Efteråt far
vi till Ulva kvarn för lunch. Anmälan
senast 16 april. Tider och färdsätt
meddelas senare. Avgift 50 kr.
Maj
27 (Obs torsdag.) Boka dagen för en
trevlig bussresa. Mer information
kommer senare.
Välkomna önskar
Lena, 36 62 10, Gunvor, 37 91 97
Siv, 070-585 13 58

Vigda
9/1 Martina Johansson och Elias
Tapper
Avlidna
26/10 Erik Sigvard Ericsson

Kyrkans Hus i Skyttorp
ons varannan vecka kl 11.00

Skyttorpsborna sätter
Skyttorp på kartan!
Den 24 januari sammanstrålade
Skyttorpsbor från idrottsföreningen, Svenska kyrkan, brandkår,
företagarföreningen m.fl för att ta
ett första steg mot en Skyttorpsdag.
”Skyttorp är ett bra ställe att bo
på och värt att visa upp!” Många
röster höjdes för att visa de möjligheter som finns i Skyttorp och det
rika förenings-och företagarliv som
finns där. Att visa upp det man har,
är också att göra nyupptäckter!
Lördagen den 29 maj hoppas vi
att alla planer går i lås, och vi får
fira den första Skyttorpsdagen!
Aktiviteter för alla åldrar! Mer om
detta kommer på vår nya hemsida,
i annonser m.m.
För mer information och/eller
bokning:
Sussi tel: 0708-884267
Susanne tel: 0739-746663
eller maila till
skyttorpsdan@gmail.com

Tensta kyrkliga syförening
Syföreningen träffas varannan torsdag (jämna veckor) kl 18.00 i Sockenstugan. Handarbete är inte obligatoriskt, gemenskapen är viktigast. Nya
medlemmar är varmt välkomna. Kontakt: Kerstin Johansson, 37 90 44.

Gudstjänster
Februari

21
28

Påskdagen. 9.30 Högmässa. Johan Lautmann.
Kyrkokören.

5
11
18

Annandag påsk. Se Lena och Storvreta.

24
25

lörd 14.00 Konfirmation. Kristina Hognesius Lockner.

1:a sönd i fastan. 9.30 Högmässa. Johan Lautmann.
2:a sönd i fastan. 9.30 Familjegudstjänst. Skyttorp.
Johan Lautmann.

Mars

7
14

4

3:e sönd. i fastan. Se Ärentuna eller Lena
Midfastosönd. 18.00 Gudstjänst med liturgisk dans.
Johan Lautmann. Kyrkokören. Introduktion till 		
dansen startar kl 15.00. Mia Oldeberg Huusko. (Se sid 8).

21

Jungfru Marie Bebådelsedag. 16.00 Gudstjänst. Skyttorp.
Johan Lautmann.

28

Palmsöndagen. 9.30 Familjegudstjänst.
Kristina Hognesius Lockner. Barnkören. Efter gudstjänsten
påskutställning. Kyrkliga syföreningen serverar våfflor.

April

1

Skärtorsdagen. 18.00 Mässa med orgelmusik.
Johan Lautmann och Ann-Kristin Liljenström.

2

Långfredagen. 18.00 Gudstjänst. Christina Engqvist.
Kyrkokören.

Kyrkbänken nr 1 2010

2:a sönd i påsktiden. Se Lena
3:e sönd i påsktiden. 9.30 Familjegudstjänst. Skyttorp.
Johan Lautmann. Barnkören.
4:e sönd i påsktiden. 11.00 Högmässa med de
nykonfirmerade. Kristina Hognesius Lockner.

Maj

2

5:e sönd i påsktiden. 9.30 Högmässogudstjänst.
Gunilla Rödström.

9
13

Bönsöndagen. Se Lena.

16
23

Sönd före pingst. 9.30 Högmässa Johan Lautmann.

torsd. Kristi Himmelfärds dag 8.00 Friluftsgudstjänst vid
klockstapeln. Johan Lautmann. Kyrkokören. Kyrkliga
syföreningen serverar gröt efter gudstjänsten.
Pingstdagen. 9.30 Högmässogudstjänst.
Christina Engqvist.

11

Lena församling

Öppen
gemenskap
Föredrag och samtal.

Döpta
29/11 Valdemar Öman
Avlidna
10/11 Kjell Haraldsson

Trekantens
musikinstrument
Lena församling har musikinstrument
på Trekanten. Det är akustisk gitarr
med mikrofon, elgitarr med förstärkare, elbas med förstärkare, keyboard,
två mikrofoner med sångförstärkning
och mixer, trummor. Alla som vill får
spela! Även på helger och kvällar
när det inte är annan verksamhet i
Trekanten.
Om du vill få en introduktion till instrumenten, hör av dig till Svante Axelsson som också lånar ut nyckeln under
helger. Tel nr till Svante: 35 08 78

Torsdagskvällar
i Trekanten.

Frågorna om Gud och människan,
livet och meningen tar inte slut.
Kom och ta del av andras kunskaper
och tankar, och dela dina egna om
aktuella och eviga ämnen. Vi börjar
med fika kl 19.00 och avslutar med
aftonbön kl 21.00.

18 Kaarina Drynjeva, teol dr i religi-

Februari
18 Kicki Engqvist, präst:
Iota-korset – lika gammalt som
kyrkan själv. En samtals och meditationskväll då var och en målar det
koptiska Iotakorset.

April
8 Besök på ”Soppmässan” i Samariterhemmet, Uppsala, kl 18.00. Ring
Gunilla Rödström om samåkning,
31 42 40

Mars
4 Eberhart Herrman, professor i
religionsfilosofi: Religions –eller
Livs-frihet? Vi lever i ett sekulariserat och mångreligiöst samhälle. Är
det fortfarande befogat att religioner

Maj
6 Eva-Stina Sjöberg, pedagog och
Leif Cederlöf, präst, från stiftsgården Breidagård: Stillhet, vila och
återhämtning – hur finner du din
inre balans?

intar en särställning med en egen
sorts frihet?
onshistoria: Finns det ett muslimskt
evangelium? I så fall – Isa, vem är
du? Ett föredrag i ekumenisk anda
om muslimernas Jesus.

Aktiviteter under fasteinsamlingen

Lena församlings internationella grupp samlar in pengar till årets fasteinsamling som Svenska Kyrkans Internationella hjälp organiserar (tidigare
Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen). Ändamål se sid 3.
Sönd 7 mars. En dag på Trekanten, gudstjänst och efterföljande café med
brödauktion.
Lörd 20 mars, kl 14.00–16.00, Trekanten. Tårtcafé med Livsloppet (Tipspromenad/tipsskidtur), lotteri.
Fred 26 mars (alternativt fredag den 19 februari. Håll utkik på anslagstavlan
vid affären i Vattholma). Musikcafé på kvällen med sallad, bröd och dryck.
Lörd före Palmsöndagen: Bösskramling utanför livsmedelsaffärerna i Vattholma och Storvreta.

Gudstjänster
21

1:a sönd i fastan. 11.00 Högmässogudstjänst.
Johan Lautmann.

28

2:a sönd i fastan. 11.00 Högmässa. Johan Lautmann.

Mars

7

3:e sönd i fastan. 11.00.Familjedag med internationellt
tema. Trekanten. Gunilla Rödström. Barnkören.

14
21

Midfastosönd. Se Tensta och Storvreta.

28

Jungfru Marie Bebådelsedag. 18.00 Musikgudstjänst med
Mariatema. Johan Lautmann och Janniz Jönsson.
Palmsöndagen 11.00.Familjegudstjänst med livsbilder.
Trekanten. Gunilla Rödström. Barnkören.

April

1

Skärtorsdagen. 20.00 Mässa med orgelmusik. Johan
Lautmann och Ann-Kristin Liljenström.

2
3

Långfredagen. 15.00 Gudstjänst. Christina Engqvist.

12

Påskafton. 23.00 Påsknattmässa. Gunilla Rödström.

5
11

Annandag påsk. 18.00 Emmausmässa. Johan Lautmann.

18
25

3:e sönd i påsktiden. 11.00. Högmässa. Johan Lautmann.

2:a sönd i påsktiden. 18.00 Musikgudstjänst ”Vårtecken i
påsktid”. Kristina Hognesius Lockner. Kyrkokören.
4:e sönd i påsktiden. Se Tensta och Storvreta

Maj
2 5:e sönd i påsktiden. 11: 00 Temamässa.
Gunilla Rödström. Kyrkokören.

9

Bönsöndagen. 11.00 Familjegudstjänst, gemensamt med
Tensta, med förbön för Zimbabwe. Johan Lautmann.
Barnkörerna. Avslutning för barngrupperna.

13
16

torsd Kristi Himmelfärds dag. Se Tensta och Ärentuna

22
23

lörd. 11.00 Konfirmation. Gunilla Rödström.

Sönd före pingst. 18.00 Musikgudstjänst.
Johan Lautmann och Janniz Jönsson.
Pingstdagen 11.00 Högmässa med de nykonfirmerade.
Gunilla Rödström.
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Pilgrimsresa till Assisi den 20–24 september

G

anska många Lenabor var
med på en Assisiresa 2008,
och även några året därefter.
Nu får intresserade i hela pastoratet
en ny inbjudan att följa med. Assisi
är ett av Europas stora pilgrimscentra
och dess kyrkor är rika på medeltida
konstskatter. En resa till Assisi är en
resa till medeltiden och till Franciskus, som levde åren 1182-1226. Han
är ”ett helgon för alla tider”. Hans
levnadsöde griper och berör. Det gäller
också hans första kvinnliga efterföljare, Sta Clara. Både kyrkan och västvärlden har tagit outplånliga intryck
av det franciskanska arvet. En resa till
Assisi kan ge oss nya, omtumlande
perspektiv på vårt eget liv.
Assisi är en mycket vacker stad
men också en mycket kuperad stad,
man behöver ett fungerande hjärta
och god kondition. Handikappanpassad är staden minst av allt. Detta
är viktigt att känna till, även om
vandringarna inte är långa och sker
i långsam takt. Resan kan beskrivas
som en pilgrimsresa med vandringar
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på förmiddag och eftermiddag, med
morgon och kvällsandakter och samtal på kvällarna. Det finns också plats
för ledig tid på programmet. Resan
leds av Rolf Larsson.
Kostnader: Var och en betalar 2
600-2 800 kronor (beroende på eurokursen) vilket täcker anslutningsresor
med buss t o r Rom – Assisi, logi i
dubbelrum, frukost och middag på
det vackra och vänliga Birgittaklostret, där vi bor. Förstagångsresande
från Lena församling har möjlighet
att få en viss rabatt på denna avgift.
Lunchen svarar var och en för, efter
egna önskemål. Resans pris gäller
dubbelrumsvistel: e. Endast undantagsvis kan enkelrum erhållas mot
extra tillägg (300 kr per natt).
Till detta tillkommer kostnaden
för flygresan som var och en bokar
själv. Är man ute i rätt tid kan man
få en flygresa till och från Rom för
1 500- 2 000 kr (med Ryanair eller
Norwegian air). Då du anmält dig får
du vidare instruktioner för bokning

av flygresan (tider m.m.).
Sista anmälningsdag är den 1
mars. Det är först till kvarn som
gäller vid anmälan eftersom det finns
maximalt 25 platser. Efter 1 mars
kommer en inbjudan att gå ut till
andra intresserade.
Anmäld är du till resan, när
du betalt 1 000 kr till konto
83816 904430735-4. Använd ”överföring till konto” om du tar datorn till
hjälp. Glöm inte att skriva ditt namn
och tel: fonnummer på meddelande
till adressaten. (Om du betalar på
banken, se till att ditt namn finns på
överföringen).
Resterande avgift skall vara inbetald till den 1 maj. Hela anmälningsavgiften återbetalas om du avbeställer
före den 1 maj. Vid återbud därefter
sker återbetalning av allt utom 350
kr per person (del i busskostnad).
Om du har särskilda önskemål om
mat och boende kan du ta kontakt
med Rolf Larsson, tel:12 84 79.

13

Förra numrets korsord
Namn ................................................................
Adress...............................................................
Postadress........................................................

14

löstes av bland andra Holger Fröjmark, Rune Carlsson och Fridolf
Jansson. De får bokpriser.
Tre nya priser utlottas bland dem
som skickar in rätt lösning på
korsordet i denna tidning. Skicka
lösningen till Pastorsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast den 10 maj.
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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: Kristina Karlsson, tel: 0702-98 08 07

Församlingsexpeditionen

Kanslist Lena Liljestrand			
						

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		

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

Ungdomsverksamheten
Fritidsledare Samuel Holmberg		

tel: 36 68 80, 070-36 68 291

Ärentuna
Diakon Siv Rang Pettersson 		
Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
Pedagog Ingrid Ivarsson			
Husmor/vaktm Liselotte Lindqvist

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: 36 62 10

Tensta
Förs.ass. Els-Marie Eriksson		
Förs.ass. Gabriella Ersson		
Kyrkans hus i Skyttorp			
Församlingssalen i Tensta		
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61
tel: 35 20 61
tel: 35 20 61
tel: 37 91 58
tel: 37 90 45

Trekanten				
Förs.ass. Astrid Hansander		
Lisbeth Wahlberg			

tel: 35 07 09, fax 31 20 06
tel: 35 07 09, 0709-72 61 84
tel: 35 07 09

Lena

Kyrkomusiker
Tensta/Lena:
Ann-Kristin Liljenström			
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

tel: 08-511 774 83, 0768-23 77 55
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84

Kyrkvaktare
Tensta: Eva Berlin			
Lena: Johan Mattsson			
Ärentuna: Roger Sundevall		

tel: 37 90 15, 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67

Kyrkorådens ordföranden
Tensta: Ulla Moberg 			
Lena: Klas Lundström 			
Ärentuna: Mats W Pettersson 		
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tel: 37 92 08
tel: 35 00 16
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
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Namn: Johan
Lautmann
Ålder: 36
Fru: Johanna
Dotter: Viktoria
Tjänst i församlingen: Komminister

Bygga församling

I

början av februari välkomnades Johan Lautmann som
nytillträdd komminister i Vattholma pastorat. Han efterträder
Åke Eldberg, som efter många år i
pastoratet har flyttat till Växjö stift
och en kyrkoherdetjänst i Mariannelund.

och här ska du ju främst vara knuten till Tensta församling.
– Det blir annorlunda, helt klart,
svarar Johan. Om man ser till var
i församlingen människorna är
bosatta är det ju till största delen i
Skyttorp. Så man kan ju inte säga att
kyrkan ligger mitt i byn.

En mörk januarieftermiddag
irrade jag runt i en del av Uppsala
där tidigare bara fanns industrier
och verkstäder. Nu är här en helt
ny stadsdel, ännu i vardande, därav irrandet. Det var ganska svårt
att hitta vägledande skyltning.

– Man kan jämföra med hur det
är att arbeta i en utlandskyrka. Det
gäller att förmå människorna att
tycka att det är naturligt att ta sig
till kyrkan, trots att det innebär en
ansträngning. De ska känna att de
vill komma till sin kyrka, att det är
där de hör hemma.

Väl framme släpptes jag in i
värmen av Johan Lautmann, som
just hämtat Viktoria på förskolan.
Johanna, hustru och mamma, hade
ännu inte kommit från sitt arbete
som personalvetare på Kyrkans
Hus, Svenska kyrkans kansli.
I samtalet som följde berättade
Johan Lautmann, att han är prästson och uppvuxen främst i Värmland, närmare bestämt i Rämmen.
Han har också bott två år i São
Paulo i Brasilien. Närmast kommer
han från en tjänst i Gävle Heliga
Trefaldighet.
Hur ser du på att komma hit? Du
kommer från en stadsförsamling

– Men man måste ju säga att
kyrkorna i det här pastoratet är
tydliga och lätta att hitta. Det vi
erbjuder är ju inga källarlokaler
precis.
Vad vill du helst arbeta med?
– Jag är van att arbeta med alla uppgifter man kan ha som präst, och det
är många. Men jag brinner mest för
gudstjänstlivet.
– Att få människorna att hitta
till gudstjänsten är en ödesfråga
för kyrkan. Om det inte firas
gudstjänster och det inte finns
en firande församling har vi inte
mycket att erbjuda från kyrkans

håll. Men jag är mycket medveten
om att detta är ett mycket långsiktigt arbete. Långsiktigt och spännande.
Vilket är det bästa med att vara
präst?
– Det är att vara med och bygga
församling. Att få leda gudstjänstarbetet, att predika och fira nattvard
– det är att vara priviligierad. Och
också att efteråt möta församlingsborna i samtal och bibelstudier.
Vilket är det svåraste?
Johan funderar och funderar.
– Jag vet inte. Det finns väl inget
jag tycker är direkt svårt, inget jag
bävar för.
– Men, om jag ska säga något,
skolavslutningar kan vara svåra.
Att leda en bra skolavslutning kan
vara svårare än att predika. Men
å andra sidan – man kan göra det
väldigt enkelt för sig också. Det
beror ju på var man lägger ribban.
Välkommen till Vattholma pastorat Johan Lautmann!
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