Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 5 2013
1Alla Helgons dag – Trettondedagen
November–Januari

Här jobbas det för fullt sid 3
Nytt runt Trekanten sid 5
Columbias bortglömda barn sid 12

God Jul – Feliz Navidad – Merry Christmas
– Fröliche Weihnachten - Natale Hilare

K

yrkovalet är i färskt minne och
just nu håller församlingarna på
att organisera om sig inför en
ny mandatperiod. Det här valet var inte
riktigt som andra. Det var fler unga och
stadsbor som röstade än vid tidigare val
och många gick till vallokalen för att
minska Sverigedemokraternas inflytande.
Ändå kan vi konstatera att de aldrig varit
så stora som i detta val. I Europa är något
på väg att hända med vår syn på individen, politiken och religionen.
När främlingsfientlighet letar sig in
i samhället – och till och med Svenska
kyrkan – är det dags att fundera över hur
svenska vi är egentligen!
Snart står vi inför att fira jul; födelsen
av Jesus Kristus. Guds son kom till oss i
ett litet barns gestalt. Han var jude och
korsfästes i en liten del av det romerska
riket då han var 33 år gammal. Rörelsen
kom att leva vidare genom hans lärjungar,
som genom sina resor och sin förkunnelse spred tron vidare. Genom Markus
kom den till Nordafrika, Petrus till Rom,
Johannes till Mindre Asien, Thomas till
Indien, Taddeus till Edessa (nordöstra
Turkiet). Genom Paulus resor spreds kristendomen i Medelhavsregionen.Via handelsmän spreds kristendomen vidare till
Europa.
En liturgi växte fram ur den judiska traditionen att fira gudstjänst och så
småningom kom Basiliusliturgin och
Chrysostomosliturgin. Basilius kom från
Cecarea i Israel och Johannes Chrysosto-
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mos från Antiokia (norra Syrien) Allt fler
kyrkor kom att byggas utifrån en mönstermodell; basilikan. Den rektangulära
kyrkan med en eller flera absider kom
att utvecklas i Italien. Grekiska och latin
blev gudstjänstspråk och en Gregoriansk
kalender för kyrkans år kom till. Kloster
grundades, först i Egyptens öken, men
kom fort att bli samlevnadsformer för troende spridda över världen. En rad olika
ordnar växte fram även i väst under medeltiden; benediktiner, dominikaner, franciskaner, birgittiner.
I mitten av 800-talet sägs Sverige ha
kristnats. Men inte förrän under 1000-talet kom kristen tro att vara mer utbredd
i vårt land. Träkyrkor byggdes som efterhand ersattes av stenkyrkor utifrån basilikans modell. Vi byggde kyrkor utifrån
europeiskt mode, med influenser från
Frankrike och Tyskland. Vi prydde våra
kyrkor med altarskåp från Mellaneuropa
och Östeuropa, hade fantastiska silverkalkar från Polen, mässhakar gjorda med
tyska influenser, sjöng gregoriansk musik, tog hjälp av tyska gjutare för att göra
kyrkklockor och måla våra kyrkor. Givetvis gjordes mycket i våra kyrkor även
av svenska träsnidare, snickare och sömmerskor och målare. Så kom en tysk reformator som kom att reformera hela vår
”svenska” kyrka; Martin Luther.
Så svensk är nog inte vår svenska kyrka, utan mer en del av en kyrkotradition,
som tagit sig olika uttryck och utvecklats lite olika beroende på det omgivande

samhället. Kanske är det något att känna
större stolthet över? Vi har fantastiska traditioner som fått lokala uttryck! När vi
nu går advent och jul till mötes, firar vi
Lucia från Syrakusa på Sicilien, St Nicolaus (jultomten) från Turkiet, ställer fram
julkrubbor så som man gjorde i Italien.Vi
dricker glögg som tyskarna, kryddar våra
kakor med saffran från Mellanöstern, russin från Sydeuropa och fikon och dadlar
från Nordafrika.
Min förhoppning inför julen är att vi
tar emot varandra på ett lika gränsöverskridande sätt som vi har tagit emot traditioner och inlemmat dem i vår kultur och
tro. Låt julen bli en gemenskapens helg
där vi får sprida värme och glädje från
krubban ut i vår värld!
Välkommen till oss, Jesus, vår reskamrat
och vän
Som inte överger oss fast natten råder
än.
Du kommer utan vapen. Du sprider utan
ord
En doft av Guds barmhärtighet här på
en sargad jord.
Kom in till oss och stanna, sitt ner
vid vårt bord
Vår bror och befriare; Du är vårt hjärtas
fred.
(Julvisa, nr 861 ur Psalmer i 2000-talet)
Christina Engqvist
kyrkoherde
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Ett kors som tidigare stått på altaret

En av de två ljusstakarna som hittats

Två geridonger som använts i kyrkan.

Här jobbas det för fullt!

E

n rad renoveringsprojekt är igång
i vårt pastorat! Efter jul kommer
Tensta kyrka att stängas för en rengöring. (Mer om rengöringen på sid 4.)
Man brukar rekommendera att en
kyrka rengörs med 45- 50 års mellanrum
och nu är det alltså dags! Och om ett par
år är det Ärentuna kyrka, som kommer att
rengöras på samma sätt.
Vad kostar det att rengöra en kyrka?
Det är förstås en oerhört stor kostnad.
Fyra - sex personer kommer att arbetajobba i minst fyra månader med detta arbete. Vi räknar med en kostnad på ca 3,5
miljoner kronor. Lyckligtvis har vi beviljats kulturantikvarisk ersättning upp till
90% av våra kostnader.
Kulturantikvarisk ersättning går att
söka till vård och underhåll av kulturantikvariska byggnader som staten anser
är värda att bevara. Det gör det möjligt,
tillsammans med medlemmarnas kyrkoavgift, att bevara våra kyrkor för kommande generationer.

Trekanten i Vattholma

Församlingsgården i Vattholma,Trekanten,
kommer även den att renoveras. Landskapsarkitekt Rakel Edqvist har hjälpt
oss med ett fint förslag på utemiljön. Ulf
Jansson Bygg från Månkarbo kommer
hjälpa oss med arbetet. (Mer om arbetet
vid Trekanten på sid 5)

I skrivandes stund pågår arbeten för
fullt även i Ärentuna kyrka. Under våren
2013 tog vi bort en nålfiltsmatta i sakristian samt i nedre delen av kyrkan - och
fann stora fuktskador. Golvet i sakristian
lyftes ut, vi har gjort en arkeologisk undersökning, bytt bjälklag och lagt tillbaka
golvet. Fukt har torkats ut och nu pågår
ventilationsarbeten samt en rengöring av
väggar och tak i sakristian. Vi hoppas på
att kunna ta sakristian i bruk till allhelgonahelgen.
Efter allhelgonahelgen så kommer vi
att byta all el i kyrkan och installera nya
radiatorer. Detta hoppas vi kommer att
sänka våra uppvärmningskostnader och
ge en bättre och renare miljö.

Fynd på vinden

Mitt under renoveringsarbetet fann vi en
rad föremål på kyrkans vind; geridonger
(piedestaler) från 1700-talet, ett kors som
tidigare stått på altaret och gamla smidesljusstakar i järn. Träföremålen är nu hos
konservator. En vacker lykta som var rejält sprucken och smutsig har lagats och
fått tillbaka sin forna glans – och ska sättas
tillbaka i vapenhuset där den sannolikt en
gång har hängt.
Om allt går enligt planen, ska arbetet i
Ärentuna vara helt klart till advent – för
den här gången!
Christina Engqvist

I Tensta kyrka (överst) och Ärentuna kyrka
(nederst) har man provrengjort ett mindre fält.
Där kan man se skillnaden mellan dagens
mörkare yta och hur det kommer att se ut efter
rengöringen.

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: Korvgrillning efter Änglabygdsmässan i Lena kyrka.. Foto: Ann-Christin Lindström Larsson.
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Från Tensta kyrka till Församlingssalen

T

ensta kyrka är välkänd långt utanför församlingens gränser, bl a
för de vackra och unika målningarna. När målningarna var nya, för många
hundra år sedan strålade de i klara färger
men med året har de bleknat åtskilligt.
Men lite av den forna glansen kan åtevinnas om det senaste halvseklets sot och
smuts avlägsnas. Och det är nu på gång.
Konservator Misa Asp och hennes
medhjälpare kommer att rengöra väggar
och tak i Tensta kyrka. Kyrkbänken hoppas på möjligheter att följa detta arbete
noga för att kunna visa och berätta för
läsarna under arbetets gång. Under tiden
som rengöringen pågår kommer kyrkan
vara stängd och gudstjänsterna tillfälligt
firas i Församlingssalen i Tensta.

Församlingssalen ligger vid det lilla
hembygdsmuseet och har de senaste åren
använt mest till barnverksamhet och i
samband med Tenstadagen och andra utomhusarrangemang,
Johan Lautmann, komminister i Tensta
församling, visar dock på en målad skylt
över ingången från farstun till salen, Den
visar att lokalen är ett invigt gudstjänstrum.
Ärkebiskop Nathan Söderblom i egen hög
person invigde den för 85 år sedan, den 11
november 1928.
Nu ska församlingssalen fräschas upp
med målning och möblering, Liturgiska
plagg och förmål ska flyttas över och salen
ska få en mer sakral prägel för att bli ett
värdigt, om än betydligt mindre, ersättningsrum till Tensta kyrka.

Komminister Johan och vaktmästare Rasmus
stänger symboliskt den stora tunga porten till
Tensta kyrka och öppnar välkomnande den
mer anspråkslösa dörren in till Församlingssalen. Men väl därinne kan man läsa om hur
ärkebiskop Nathan Söderblom en gång kom
till huset för att inviga det till gudstjänstlokal.
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Valresultat
Den 15 september var det val till kyrkofullmäktige i Vattholma pastorat,
stiftsfullmäktige i Uppsala stift och
kyrkomötet. Valdeltagandet var inte
särskilt högt, men dock lite högre
än vid förra valet. Deltagandet nationellt sett steg jämfört med valet
2009 från 11,9 till 12 % av medlemmarna i Svenska kyrkan.
I Vattholma pastorat ökade valdeltagandet från 14,0 till 14,5 % jämfört
med 2009.

Valresultat i Vattholma
pastorat
Andel röster i procent:
Socialdemokraterna 28,33%
Trekanten, ett
gammalt hus som
under årens lopp
haft en mängd
olika funktioner.
Nu är det församlingshem i Lena
församling

Nytt runt Trekanten

U

ppdraget att se över miljön runt
församlingshemmet Trekanten
gick till landskapsarkitekt Rakel
Edqvist. I sitt förslag, som nu ligger som
underlag för förändringsarbetet, skriver
hon:
”Trekanten har en vacker omgivning och ett attraktivt läge i Vattholma.
Det finns stora möjligheter att göra
platsen mer inbjudande och locka fler
människor att ta del av församlingens
verksamheter.
Idag saknar gården runt huset något som håller den samman och sly i
buskagen ger ett oombonat intryck.
Med ganska små insatser kan dock
gården bli en välkomnande och tillgänglig plats som lockar till lek, samvaro eller en stund i stillhet.
Förslaget innebär att öka sikten in
mot gården, ge den ett ombonat uttryck och plantera växter som trivs
och kräver liten skötsel.
Växtmaterialet är utvalt för att blomma och visa vackra färger framför allt på
vår och höst, då det är som mest aktivitet i och kring huset. Det är även anpassat för att passa in i omgivningen och
skapa kontraster som förhöjer varandra.”
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Det har också visat sig att själva byggnaden också är i behov av upprustning. Yttre sprickor i fasaden ska lagas och fönster
och dörr kommer att renoveras alternativt
bytas ut. Dessutom måste utrymningsvägen från övervåningen flyttas från den ena
gaveln till den andra. Den höga, förvuxna
häcken bakom huset har tagits bort och
ska ersättas av en lägre och inte så omfångsrik häck, vilket innebär att lokalerna
i huset får in betydligt mer dagsljus än tidigare.
I och med att tomten rensas från sly
på framsidan mot parken kommer fler
parkeringsplatser erbjudas där. I fortsättningen kommer enbart handikappfordon
tillåtas att parkera på planen närmast utanför huset. En ny trappa med förbättrad
ramp kommer också att byggas.
Allt detta tillsamman kommer att
innebära att det kan bli stökigt och kanske svårframkomligt under den tid arbetena pågår. Men när våren kommer och de
nya planteringarna kommit på plats, fasaden rengjorts och lekplatsen är upprustad
kommer församlingen kunna välkomna
till en vacker och inbjudande utemiljö.

Kristdemokrater 7,63%
Partipolitiskt obundna 47,70%
Värna kyrkan i Vattholma past. 16,34%
Mandatfördelning:
Socialdemokraterna 7
Kristdemokraterna 2
Partipolitiskt obundna 12
Värna kyrkan i Vattholma pastorat 4
Det nya kyrkofullmäktige kommer
vid sitt första sammanträde utse ett
kyrkoråd, som kommer att vara gemensamt för våra tre församlingar.
Fullmäktige ska också utse församlingsråd till varje församling. Inför
detta har församlingsborna haft tillfälle att nominera personer att ingå i
församlingsråden.

7,65 %
16,26 %

47,69 %

28,40 %

partipolitiskt obundna i svenska kyrkan – posk, 47,69 %
arbetarepartiet – socialdemokraterna, 28,40 %
värna kyrkan i vattholma pastorat, 16,26 %
kristdemokrater i svenska kyrkan, 7,65 %
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Musik från Allhelgonahelg till Trettondedag
i Tensta kyrka, Lena kyrka, Ärentuna kyrka och Storvreta kapell

Minnesgudstjänst
i Tensta kyrka

Vi sjunger in
Julen 2013

I minnesgudstjänsten i Tensta kyrka den
3 november kl 16 framför Kyrkokören i
Tensta & Lena Johan August Södermans
Andliga Sånger för blandad kör, solo och orgel.

Enligt traditionen så bjuder Kyrkokören
i Tensta & Lena på en härlig julkonsert
med traditionella sånger och allsång. I år
äger julkonserten rum den 4:e advent,
söndagen den 22 december, kl 18 i Lena
kyrka.

Söderman föddes 17 juli 1832 i Stockholm och dog 10 februari 1876 och var
en av Sveriges mest framstående romantiska tonsättare. Med flertalet sceniska och
profana verk i bagaget skrev han ett fåtal
motetter och sakrala sånger, varav hans
Andliga sånger har en framträdande ställning. Det är några mässatser och några
satser med andra texter, alla i olika musikalisk skrud, men väldigt effektfulla och
med sköna klanger.
Vid samma tillfälle sjunger kyrkokören även Song for Athene av den brittiske
tonsättaren John Tavener (f. 1944). Det är
nutida musik av en tonsättare som ofta inspireras av den bysantinska kyrkomusiken
med sina katedrallika klanger.

August Söderman

är verket för att det uppfördes vid prinsessan Dianas begravning 1997.
May flights of angels sing thee to
thy rest. Alleluia.
The Choir of Saints have found
the wellspring of life and door to
paradise. Alleluia.

Song for Athene är ett suggestivt verk
från 1993 som blandar ytterst långsamma
och svaga Halleluja-rop med korta citat
om döden och uppståndelsen. Mest känt

Nya sånger och nya
klanger i Lena kyrka
Att vilt kasta sig mellan olika genrer är
Kyrkokören i Tensta & Lenas melodi.
Från gregoriansk sång till detta spännande
möte mellan kyrkokören och Helena Andersson Bromander.
På bästa helgsmålstid kl 18 lördagen
den 23 november, dagen innan Domssöndagen, i Lena kyrka, inspireras vi av
en musikgudstjänst där resultatet av ett
samarbete mellan Helena och kören redovisas.
Nya klanger, specialskrivna arrangemang, mycket rytmer och härligt gung
utlovas. Texterna handlar om det som är
svårt och jobbigt, om ensamhet och ångest, men också om vårt eviga hopp, om
framtiden och det som väntar på andra
sidan Domssöndagen.
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Kom och lyssna till Jul, jul strålande
jul, Gläns över sjö och strand, Det är en
ros m.fl. Sjung med i älskade julpsalmer
tillsammans med kören och hela församlingen. Du kan också få lyssna till några
nya eller gamla körnummer ur hela världens julrepertoar. Tips: Kom i god tid –
det brukar snabbt bli fullsatt!

Musik i Ärentuna
församling
10 nov kl 18 Tensta kyrka. Konsert med
Norra Upplands kammarorkester. Dir:
Roland Thalén. OBS! konserten flyttad
från Ärentuna k:a.
1 dec kl 11 Ärentuna kyrka. Adventsgudstjänst med kyrkokör och barnkör.
Hanna Stenborg, trumpet.
14 dec kl 16 Ärentuna kyrka. Luciagudstjänst med barnkörerna.
15 dec kl 15 Storvreta kapell. Mässa och
advents- och julmusik med Ärentunakören och Mats Wilhelm, klarinett och
saxofon. Efteråt café.
22 dec kl 11 Storvreta kapell. Mariamusik med Gunnar Englund och Jan Johansson, luta och viola da gamba.
24 dec kl 23 Ärentuna kyrka. Midnattsmässa. Mats Wilhelm, saxofon och klarinett.

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

Kyrkokören i
Tensta och Lena
Övar onsdagkvällar 19–21 i församlingsgården Trekanten i Vattholma
Körledare: Janniz Jönsson
Kyrkbänken nr 5 2013

Sångsvamparna i Ärentuna församling har slagit rekord, nu vi är 35 sångare! Vi sjunger och fikar. Mest övar vi till familjegudstjänsterna.

Barn och familj
Tensta/Skyttorp

Vattholma

Ärentuna/Storvreta

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

Församlingsgården Trekanten.

Församlingsgården i Storvreta

Öppet hus för barn och vuxna i alla
åldrar
Måndagar kl 9–12. Sångstund kl 10
Torsdagar kl 9–12. Sångstund kl 10
Besök från BVC kl 10.30 med möjlighet till
vägning av ditt barn

Öppen förskola
Måndagar och fredagar kl 9.30–12

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

Kaffe, saft mm för 20 kr/vuxen och 10 kr/
barn. Möjlighet att värma mat.
Juniorer åk 4–5
Måndagar kl 14.30–16.00
Miniorer åk 1–3
Tisdagar kl 15–16.30
Vi sjunger, leker, pysslar, pratar och tar del
av Svenska kyrkans tro, värderingar och
traditioner.
Anmälan till Niclas Sand.
Musiklek för barn 4-6 år.
Varannan torsdag kl. 15.15-15.45.

Barnkörer

Miniorer åk 1–3
Torsdagar kl 15–16.30. Mellanmål från 14.30
(50 kr/termin).
Himmelsvägen 70
Öppet hus för alla åldrar.
Onsdagar 14–17.
Anmälan och frågor till Ulla-Karin Zetterström och Ingrid Ivarsson.

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

Skyttorp

Vattholma

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

Änglakör
Tisdagar kl 14.15–15.00 Dunen åk 1–3
Tisdagar kl 15.00–16.00 Vingarna åk 4–5

Storvreta

Körledare: Susanne Näslund.

Sångsvamparna 6-8 år
Torsdagar 14–15
Sångstjärnorna 9-11 år
Torsdagar 15.15–16.15,
Fika finns från 13.30 i församlingsgården.
Anmälan till körledare Margareta Ranudd.
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Öppen förskola
Torsdag kl 9.30–12 med babysång 0-2 år

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

I samband med Tenstadagen arrangerade syföreningen en utställning av grytlappar. Här fanns gamla och nytillverkade grytlappar, virkade, stickade, sydda. Det var grytlappar med jul- och påskmotiv, med mönster i form av katter och hjärtan, det var små eleganta grytlappar och stora rejäla. En härlig och i mycket en nostalgisk utställning.

Syföreningens julauktion
Till adventstidens traditioner har under
många år och på många platser hört att gå
på syföreningsauktion. I Tensta församling
är det traditionen i högsta grad levande.
Syföreningens medlemmar ägnar sina
träffar under året åt att förbereda julauktionen och förra året sålde man för över

Kyrksöndag 17 nov kl 9.30
Efter gudstjänsten föredrag av Pontus
Adefjord: Sju ”kristna” regler man borde
bryta så ofta som möjligt. Söndagsskola
för barnen. Kyrkkaffe förstås.

40 000 kr. Pengarna har delats ut till olika
organisationer, som bedriver arbete bland
världens mest utsatta människor.
Nu är det dags igen. Välkommen till
Tensta bygdegård den 6 december kl 19,
men redan kl 18 finns möjlighet att köpa
lotter och titta på utropen. Det blir här-

lig stämning, här finns vackra handarbeten, gott fikabröd och trevlig gemenskap.
Förutom auktion bjuds också på lotterier,
åror och fika. Utöver att det är roligt bidrar du med din närvaro till syföreningens
insamling till olika välgörande ändamål.
Missa inte detta tillfälle!

Nödutgång i Tensta sockenstuga
Så här blir det inre rummets fönster snabbt en nödutgång.

Julspel
På Trettondedag jul blir det julspel i Tensta kyrka kl 16. Detta är den näst sista
gudstjänsten innan kyrkan stängs för rengöring.

Julkrubbegruppen
Vill du vara med och skapa Tensta kyrkas
julkrubba? Gå med i julkrubbegruppen!
Hör av dig till Johan Lautmann eller Gabriella Bergkvist.

1. Öppna först båda fönstren
och tryck sedan på spärren
upptill på mittlisten

2. Tryck på den nedre spärren

3. Fatta tag i listen och lyft bort
den, det är enkelt.

4. Nödutgången klar.

Församlingsny t t
Döpta
10/8
Vigsel
13/7
3/8
21/9

Ylle Linnea Elvira Westin
Anders Skeri och
Maria Leopardi Gustafsson
Johnny Andersson och
Jeanette Fredin
Henrik Riihimäki och
Johanna Nilsson

Avlidna
3/9
Anna Gunilla Alm
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Lena församling
Öppen gemenskap
Samtalskvällar på Trekanten i Vattholma kl
19.00.
14 nov Kärlek och svek
28 nov Livet efter döden
12 dec Vad menas med att
		 vara kristen?

Allhelgonahelgen
Fredagen den 1 november är Lena
kyrka öppen klockan 10–18, med stilla
orgelmusik 16–18. På Allhelgonadagen,
lördagen 2 november, är kyrkan öppen
mellan 10–19. Kom gärna in och sitt en
stund i bön och stillhet och tänd ett ljus.
På Allhelgonadagen firas Minnesgudstjänst kl 18.
Alla själars dag, söndagen den 3 november, firas högmässa med söndagsskola kl 11.

Advent och jul
Barnkör och kyrkokör sjöng ett
par änglasånger tillsammans under
mässan.

Änglabygdens egen mässa
På Mikaeldagen, den 29 september, firades för fjärde året i rad Änglabygdsdag
i Lena kyrka. Och för andra året var det
Änglabygdens egen mässa som sjöngs.
Texterna är skrivna av Rolf Larsson och
för musiken svarar Janniz Jönsson.
I mässan blandas körsång av barn och
vuxna med mycket församlingssång. En
festgudstjänst i tacksamhet över den bygd,
som Lena kyrka vakat över i snart 800 år.
Efter mässan bjöd församlingen på
korv och bröd, kaffe, saft och kaka. Regnet kom just som gudstjänsten slutat,
men inne i Sockestugan var det torrt och
varmt. Bara grillmästaren Bert-Ove Lind-

kvist med medhjälpare Jacob Lindström
fick stå ute och servera.(Se omslagsbilden.)

Nomineringsmöte
I samband med eftersamlingen hade församlingsborna i Lena församling inbjudits
att nominera personer att ingå in det församlingsråd, som ska utses inför de närmaste åren. Nomineringen resulterade i
ett antal namn, som nu överlämnas till det
kommande kyrkofullmäktige, som är den
instans som formellt utser församlingsråden i församlingarna.

1:a advent, söndagen den 1 december,
inleds det nya kyrkoåret med högmässa
och söndagsskola. Efter gudstjänsten inbjuds alla till kyrkkaffe i IOGT-lokalen.
Luciagudstjänst firas söndagen den 15
december kl 16 i kyrkan.
Julaftonen inleds med att vi samlas kring
krubban i en gudstjänst kl 11. Alla barn får
hjälpa till att göra ordning i jullandskapet.
Kl 17 blir det julbön i kyrkan och kl 23
avslutar vi julaftonen med midnattsmässa.
Söndagen den 29 december firas Stilla
mässa kl 18. Samling för dem som vill
hjälpa till och servering i Sockenstugan
kl 17.30.

Nyår och trettonhelg
Nyårsafton, den 31 december, kl 16.30
samlas vi till nyårsbön i Lena kyrka.
5 januari firas högmässa tillsammans med
Internationella gruppen kl 11.

Hantverkare sökes
Den 30 november, lördagen före 1:a advent
arrangerar Lena församlings hantverksgrupp en julmarknad utanför affären i Vattholma.
Mellan kl 11 och 15 kan ni som sysslar
med hantverk runtom i Vattholma sälja era
produkter vid denna mycket lokala julmarknad. Intresseanmälan sker senast den 10/11
till Inger, tel 070-311 37 17 eller till Susanne
Näslund, tel 072-7408010
Kyrkbänken nr 5 2013

Församlingsny t t
Döpta
31/8
Signe Sofia Margareta Arvidsson
7/9
Ebba Linnea Larsson
15/9
Lova Sigrid Strand
Konfirmerad
11/8
Ellen Eriksson
Avlidna
5/8
Ivar Hans Tony Wallander
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Ärentuna församling
Adventskaffe
Välkomna till adventskaffe fredagen den
29 november alla som fyllt 80 år i år och
alla som är äldre i Ärentuna församling! I
församlingsgården i Storvreta är det öppet
café mellan 12-15. Du får ta med en vän.

Kyrkans väntjänst
Vill du ingå i Kyrkans väntjänst? Det du
kan göra kan betyda mycket för en annan
människa! Vi ordnar kyrkträffar, adventskaffe, går på hembesök mm. Kontakta Siv
Rang eller kom till Församlingsgården den
7 nov kl 15.30 då vi planerar adventstiden.

Himmelsvägen - ändring
Öppet hus på Himmelsvägen är ändrat till
14-17 i fortsättningen. I övrigt stämmer
tiderna. Terminen slutar 6/12 och vårterminen börjar 13/1.

Församlingsny t t
Döpta
22/7
27/7
3/8
3/8
17/8
17/8
25/8
7/9
7/9
22/9

Esther Anna Beata Brandt
Tilda Ingrid Alvina Bohman
Cornelia Nike Theresine Wedberg
Julius Alfred Lööv
Emil Noel Holmander
Tindra Viola Blomgren Bemerud
Aron Arvid Vilhelm Edlund
Felicia Maria Catalina Sandru
Jonna Kina Mari Lundgren
Linus Johnny Hans-Åke Helge
Jakobsson
28/9 Alicia Åsa Karin Kyller Vallgårda
28/9 Felicia Ebba Josefine Melbius
28/9 Felix Anders Lars Jörgensen
Konfirmerade
13/7 Anna Petersson
3/8 Ludvig af Ugglas
Vigda
24/8 Henrik Lundin och
Johanna Ljungberg
6/9 Henrik Holmgren och
Anna Forslin
7/9 Erik Cederberg och
Jenny Thorsell
5/10 Joakim Bergwall och
Veronica Karlsson
Avlidna
28/6 Theo Lindén
9/7 Rut Anna-Greta Andersson
17/7 Erik Olof Frisk
20/7 Gunnel Iréne Petersson
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Allhelgonahelgen i Ärentuna
Seden att tända ljus på gravarna under
allhelgonatiden har vuxit sig stark i Sverige, så också runt våra kyrkor. För att ge
möjlighet att sitta ner en stund, minnas
de döda och kanske fundera på vart man
själv är på väg hålls under Allhelgonahelgen Ärentuna kyrka öppen under dagtid.
Diakon Siv Rang Petterson kommer att

Foto: Mats Wilhelm

finnas i kyrkan under fredagen och lördagen för samtal för den som vill. Man kan
också få en kopp kaffe eller lite glögg.
Kyrkan är öppen:
Fredag 1 nov kl 15 - 19
Lördag 2 nov 14 - 19
Söndag 3 nov en timme före 		
gudstjänsten och en stund efteråt.

Julfest med julspel
Välkommen till familjegudstjänst med julfest och julspel, vi dansar julen ut! 12 januari
kl 11 sker det i Församlingsgården i Storvreta med bl a barnkören och vår egen teatergrupp.Vill du vara med och hjälpa till på vår julfest kontakta Siv Rang.

Kyrkornas Globala vecka
Helig fred är temat för kyrkornas Globala
vecka 17–24 november. I Församlingsgården i Storvreta uppmärksammas detta
bl a i en Global kväll torsdagen den 19
november kl 19.00.
Kyrkbänken nr 5 2013

ärentuna
församling

Kaffebönegruppen

tisdagar
udda veckor kl 10–12
i församlingsgården
8 och 22 okt
5 och 19 nov | 3 dec 2013

Kyrkträffen
torsdagar udda veckor kl 13–15.15 | lunch kl 13 á 40 kr
i församlingsgården
se programmet på www.svenskakyrkan.se/vattholma/kyrktraffen
10 & 24 okt | 7 och 21 nov | 5 dec

Bibliska
figurer

församlingsgården
fre 20 sept 9.30–14
fre 18 okt 9.30–14
fre 8 nov 9.30–14
alunda
fre 6 dec 9.30–14
det bjuds på fika

www.svenskakyrkan.se/vattholma
Foto: Mats Wilhelm Magnus Aronson och Madelen Zander / IKON

Kyrkträffens program
7 nov Från Nobel och fotboll, till litterära städer, författarens vedermödor och
glädje. Lars-Åke Skagegård, författare och
pedagog från Storvreta, besöker oss.
21 nov Vår nya präst: Mari Papadopoulou
från Skåne, med grekiskt efternamn.
5 dec Adventsfest. Musik med husbandet
samt Maj, Ing-Britt, Lasse, och Ulf med
dragspel och nyckelharpor. Pris:60 kr.

Musikcafé
Musikcaféerna äger rum i Församlingsgården kl 15 följande söndagar
24 nov kl 15. Jazzbröderna från Enköping underhåller med jazziga pärlor.
15 dec kl 15. Advents-och julmusik med
Ärentunakören och Mats Wilhelm, saxofon och klarinett.
Kyrkbänken nr 5 2013

Välkommen
till Svenska
Kyrkans Unga!
Plats: Församlingsgården i
Storvreta
Tid: Söndagar kl 18-21
Åldrar: 13–30 år
Varje söndag kl 18.00-21.00
träffas Svenska Kyrkans
Unga, ”ungdomsgruppen”,
i Församlingsgården i
Storvreta. Där har vi har olika
aktiviteter, som vi tillsammans
bestämmer i början av varje
termin.
Alla är välkomna och det
kostar ingenting att vara med,
men en del av aktiviterna är till
självkostnadspris.
Syns på söndagarna!
Samuel Holmberg
Fritidsledare
Vattholma pastorat
070 366 82 91

Luciagudstjänst
14 december kl 16
Ärentuna kyrka
Barnkörens Luciatåg
Därefter risgrynsgröt och
julpyssel i Bygdegården

”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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Farlig lek. Väpnade grupper placerar ut minor nära skolor. Svenska kyrkan stödjer utbildning för barn om hur man ska agera om man upptäcker en mina.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Colombias bortglömda barn

I

nbördeskriget i Colombia drabbar
barnen hårt. Väpnade grupper lurar
eller tvångsrekryterar och utnyttjar
barn. Miljoner människor tvingas fly och
lever i misär. Svenska kyrkans internationella arbete ger bland annat juridisk hjälp
och bidrar till skyddsnätverk och skyddat
boende för barn.
I projektet ingår:
akut nödhjälp
skyddsnätverk och skyddade boenden
för barn
juridisk och psykosocial rådgivning
självförsörjningsprojekt
utbildning om mänskliga rättigheter
och krisberedskap.

Bogotà. Här välkomnas barn och unga
som utnyttjats av väpnade grupper:
som barnsoldater
som utnyttjats sexuellt
som vapen- och drogsmugglare,
som spioner
som tjänstefolk.

I Colombia har inbördeskriget pågått
i nära 50 år. Det är ett blodigt krig mellan gerillagrupper, paramilitära trupper
och armén om makt och mark. Främst
den fattiga befolkningen på landsbygden
drabbas hårt.
Outbildade ungdomar lockas och luras med löften om en bättre framtid med
pengar och mat av de väpnade grupperna.
Barn även under tolv år tvångsrekryteras.
Svenska kyrkan stöder bland annat
skyddsboendet Benposta i huvudstaden

En rapport från juni 2011 (The humanitarian crisis in Colombia) visar att
medelåldern hos de barn som värvas med
tvång är under tolv år.
Över fyra miljoner människor har
tvingats fly från sina hem i de våldsdrabbade områdena. Hälften av dem är minderåriga.
Ursprungsbefolkningen i Colombia är
en av de särskilt utsatta grupperna. Många
av landets naturtillgångar finns på deras
mark. Stora företag exploaterar marken

Rekryterar barn

”Där jag kommer ifrån finns många väpnade grupper. De rekryterar ofta barn och
ungdomar. När min pappa blev hotad bestämde han sig för att skicka mig hit till
Benposta. ” Det berättar Maria som kom
till Benpostas skyddsboende i Bogotá när
hon var femton år gammal.

och förstör vattendragen utan hänsyn eller ersättning.
Femton miljoner människor lever i
misär och behöver stöd. 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.
Svenska kyrkans stöder internflyktingar, bondekooperativ, kvinnogrupper,
ungdomsorganisationer ursprungsbefolkningens och afro-colombianernas organisationer.
Målet är att hjälpa människor att förstå
och kräva sina rättigheter, att förändra sin
situation, forma ett värdigt liv och försörja sig själva.

Detta händer i våra kyrkor
Ärentuna
församling

Lördag 14 december
16.00 Luciagudstjänst. Barnkören. Ärentuna

Söndag 17 november
Sönd f Domsöndagen
9.30 Högmässa. Kyrksöndag.

Lena
församling

Lördag 2 November
Alla Helgons dag
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00–17.00 Stilla orgelmusik.
Ärentuna

Söndag 15 december
3:e sönd i Advent
15.00 Musik och mässa med
café. Kyrkokören. Storvreta

Fredag 22 november
8.30 Mässa. Kyrkans hus.

Lördag 2 November
Alla Helgons dag
18.00 Minnesgudstjänst.

Söndag 3 november
Alla Själars dag
16.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören. Ärentuna
Onsdag 6 november
18.30 Taizébön. Storvreta
Fredag 8 november
10.00 Pyttegudstjänst
Söndag 10 november
24:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Familjemässa. Barnkören. Storvreta
Onsdag 13 november
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 17 november
Sönd f Domsöndagen
11.00 Högmässa. Storvreta
Tisdag 19 november
19.00 Global kväll. Storvreta
Onsdag 20 november
18.30 Taizébön. Storvreta
Torsdag 21 november
18.00 Pannkaksgudstjänst
Storvreta
Söndag 24 november
Domsöndagen
11.00 Högmässa. Storvreta
15.00 Musikcafé. Storvreta
Onsdag 27 november
18.30 Veckomässa. Storvreta
Söndag 1 december
1:a sönd i Advent
11.00 Adventsgudstjänst. Kyrkokören, barnkören, Hanna
Stenborg trumpet. Kyrkkaffe i
Bygdegården. Ärentuna
Onsdag 4 december
18.30 Taizébön Storvreta
Fredag 6 december
10.00 Pyttegudstjänst. Storvreta
Söndag 8 december
2:a sönd i Advent
11.00 Familjegudstjänst med
dramagruppen. Storvreta
Onsdag 11 december
18.30 Veckomässa. Storvreta

Onsdag 18 december
18.30 Taizébön. Storvreta
Söndag 22 december
4:e sönd i Advent
11.00 Högmässa med Mariamusik. Storvreta
Tisdag 24 december
Julafton
10.00 Samling vid krubban.
Ärentuna
12.00 Samling vid krubban.
Storvreta
23.00 Midnattsmässa.
Ärentuna
Torsdag 26 december
Annandag jul
11.00 Högmässa. Storvreta
Tisdag 31 december
Nyårsafton
15.00 Nyårsbön. Storvreta
Måndag 6 januari
Trettondedag jul
11.00 Internationell mässa.
Storvreta
Söndag 12 januari
1:a sönd e Trettondedagen
11.00 Familjegudstjänst med
julspel. Barnkören. Storvreta
Onsdag 15 januari
18.30 Veckomässa. Storvreta

Tensta
församling
Lördag 2 November
Alla Helgons dag
9.30 Högmässa
15.00 Musikandakt
Söndag 3 november
Alla Själars dag
16.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören
Söndag 10 november
24:e sönd eft Trefaldighet
14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus
18.00 Konsert med Norra
Upplands kammarorkester,
dir Roland Thalén.

Söndag 24 november
Domsöndagen
9.30 Gudstjänst
Söndag 1 december
1:a sönd i Advent
9.30 Gudstjänst. Kyrkokören.
Kyrkkaffe
Söndag 8 december
2:a sönd i Advent
9.30 Högmässa
Fredag 13 december
19.00 Lucia med folkdanslaget
Söndag 15 december
3:e sönd i Advent
14.00 Familjegudstjänst.
Kyrkans hus
Fredag 20 december
8.30 Mässa. Kyrkans hus
Söndag 22 december
4:e sönd i Advent
9.30 Högmässa
Tisdag 24 december
Julafton
9.30 Samling vid krubban
11.00 Samling vid krubban.
Kyrkans hus
Onsdag 25 december
Juldagen
7.00 Julotta. Kyrkokören.
Torsdag 26 december
Annandag jul
14.00 Gudstjänst utifrån
Selma Lagerlöfs: ”Legenden
om julrosorna” med julens
många psalmer. Sockenstugan.

Söndag 3 november
Alla Själars dag
11.00 Högmässa med söndagsskola
Söndag 10 november
24:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Söndag 17 november
Sönd f Domsöndagen
18.00 Familjemässa.
Lördag 23 november
18.00 Konsert. Kyrkokören
Söndag 24 november
Domsöndagen
18.00 Stilla mässa
Söndag 1 december
1:a sönd i Advent
11.00 Högmässa med söndagsskola. Kyrkokören. Adventskaffe på IOGT-logen.
Söndag 8 december
2:a sönd i Advent
11.00 Gudstjänst
Söndag 15 december
3:e sönd i Advent
16.00 Luciagudstjänst
Söndag 22 december
4:e sönd i Advent
18.00 Julkonsert. Kyrkokören
Tisdag 24 december
Julafton
11.00 Samling vid krubban
17.00 Julbön
23.00 Julnattsmässa

Tisdag 31 december
Nyårsafton
18.00 Nyårsbön

Söndag 29 december
Söndagen eft jul
18.00 Stilla mässa

Onsdag 1 januari
Nyårsdagen
16.00 Högmässa. Solosång
Mia Karlsson.

Tisdag 31 december
Nyårsafton
16.30 Nyårsbön

Måndag 6 januari
Trettondedagen
16.00 Julspel

Söndag 5 januari
Sönd eft Nyårsdagen
11.00 Högmässa med internationella gruppen

Söndag 12 januari
1:a sönd e Trettondedagen
9.30 Högmässa

Söndag 12 januari
1:a sönd eft Nyårsdagen
11.00 Gudstjänst

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

SÄTT ATT
VARA
ELLER BETYDELSE

HUND

Psaltaren 147:16

BASKET

MYTOMSPUNNEN
BÄGARE

UTÖVADE

GAMLA
MÅTT

SKREV
SALOMO

KAN BIL
VARA

DE ÄR
SMÅ ÖPPNINGAR I
HUDEN
KOMMER
EFTER
ELLER LEDNINGAR

SMÄLLER
HÖGT

ÖVERSIKT

BLIR OFTA
LASSE
BOTADES
AV JESUS

TVÄTT

HÅRDASTE
OND ELLER
SNODDE
EKA ELLER
NICKA
UDDE

LEDA ELLER
STUNDA

HÖJD
PLIKTAT
INTE FÖR
VEM SOM
HELST

UTAN
REGLER

BAKVERK

SMÄRTA
ELLER
ILLASINNAT

SON TILL
KAIN

GÖRA
FULLSTÄNDIG

KAN HAN
I HUS

KAN MAN
BÅDE
KAMMA
OCH FISK

FIXAS

KORSNING

HÅLLBAR

JUNGFRU

BYTT

GÅR
MED PÅ

FINANSEXPERTER

KORALLREV

STAD I
TYSKLAND

FACKUTTRYCK

STOFIL

LÅNAR UT
ELLER VALL

GÖR
MÅNGA
FÖRE PÅSK

STRÖM
NIVÅN
OCH MARS

ÖVERSTEPRÄST

DAM ELLER
HINNA

SEX ELLER
FÖREDRAG

FÄRG

LÖVTRÄD

SNO

GRYMTAR

GODIS

VAG

VÄLTA

KANADENSARE

LUKT OCH
TÄVLINGAR

BAND

BÄGARE
ELLER
KALCIUMFÖRENING

DRIVER
OMKRING

GLAD
ELLER
ORGEL

TRÄD

KNAPPA

FRODIG
KRYDDA

SISTA
SLAGET

TRÄD

FAKTA

PLÅGAD

VASSLIKNANDE
HALVGRÄS

LOS
ANGELES

KOMPENSERAT

LJUSA
TIDER

MASSMEDIUM

SÖNDER
STYRA

FÅGEL

SKYDD
GIGA

KÄPPAR
ELLER
SKRIVER

GRUPP
UNGAR
ELLER
TAFATT

GÖR MAN
TEQUILA AV

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl Bild: Muu-karhu

Julkorsord

Tre bokpriser utlottas bland dem som skickar in rätt
lösning. Skicka lösningen till Församlingsexpeditionen, Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta, senast 18
december.
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Namn………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………… .
……………………………………………………………………
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LIVEGEN

Adresser
Internet

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

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Els-Marie Eriksson		

tel: 36 62 10 fax: 36 66 40

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
tel: 31 52 50
Ek.assistent Morgan Jonsson		
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster

Kh Christina Engqvist			
tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
Km Mari 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: 36 65 59, 0705-85 13 58, siv.rang@svenskakyrkan.se
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 076-203 62 62
tel: 070-527 72 07

Tensta

Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		
Förs. ass., förs.mus. Pontus Adefjord		
Kyrkans hus i Skyttorp, 			

Lena

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs.ass. Niclas Sand			
Förs. ass., förs.mus. Susanne Näslund		

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

Kyrkomusiker

Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
Ärentuna:
Margareta Ranudd			

Kyrkvaktare

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

Kyrkorådens ordföranden

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

Kyrkonämnden

Ordf: Gunnar Edqvist			

Kyrkbänken nr 5 2013

tel: 36 62 10		
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 92 08
tel: 12 84 79, 070-663 23 52, anki@lindstrom.be
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
tel: 31 50 21
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Form och illustration: Lars-Erik Elebjörk

tensta kyrka

9.30 samling vid krubban

storvreta församlingsgård
ärentunavägen 3

kyrkans hus, skyttorp
11 samling vid krubban

lena kyrka

11 samling vid krubban
17 julbön
23 midnattsmässa

ärentuna kyrka

kl 12

10 samling vid krubban
23 midnattsmässa
tack till

kl 15

kl 16

Kyrkskjuts till och från midnattsmässan i Ärentuna kyrka
Ärentuna Taxi hämtar vid Coop Konsum, Vändplanen/busshållplatsen
vid Lingonvägen, Skogsvallen samt vid ICA Solen på julaftons kväll.
Boka senast 22 december på telefon 018-314 500.

