Kyrkbänken
Tidning för Tensta, Lena och Ärentuna församlingar

NR 2 2010
Trefaldighetstiden
Juni–augusti

Kyrkan - En helig plats.
Jag öppnar grinden i kyrkmuren och stiger in. På den ena sidan muren
pågår det vardagliga livet. På den andra sidan är det stilla. Träden sträcker upp sina grenar högt mot himlen, fåglarna sjunger i trädtopparna
och en behaglig känsla av lugn infinner sig. Små grusgångar löper runt
kyrkan och skapar ett rutmönster på kyrkogården. Den här platsen avviker från de flesta andra. Att komma till en kyrka lämnar ingen oberörd.
Alldeles påtagligt känner de flesta att det är helig mark de går på.
Kyrkan är en plats där generationer före oss har firat sina stora glädjestunder, blivit välsignade och kommit för svåra avsked. Platsen vittnar
om det. När man lämnar sommarvärmen och går in i den svala kyrkan,
finner man också en mängd personer och berättelser som visar dom som
gått före oss. Där finns målningar av lokala och avlägsna personer som
har en berättelse att dela med dig och mig. En berättelse om tro och tillit,
om att offra något för sin tro och att följa den inre övertygelse som bär
också i livets svåra stunder.
Ibland frågar jag mig vad skulle Jesus ha sagt om denna heliga plats;
han som oftast talade om kyrkan i relationstermer? De tidigaste församlingarna talade om att vi, i våra handlingar och i vår tro, bygger upp
Kristi kropp. Församlingen är som en kropp, där vi alla är olika lemmar,
och där Kristus själv är kyrkans huvud. Bara Han har makten. I Efesierbrevet 3:16 ff kan vi läsa:
”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre
människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan
med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap,
tills hela Guds fullhet uppfyller er.”
Den heliga platsen vill vara en mötesplats för det ogripbara, för
längtan, för kärlek och förundran. En plats där Gud och människa möts.
Visserligen kan möten ske överallt, men här blir vi påminda om dem.
Platsen är smyckad av människor, i vördnad, som på olika sätt gestaltat
vägen till tro och det inre livet. Kyrkans altare står mot öster; vänd mot
ljuset i väntan på Gud. Och grinden går alltid att öppna. Du får gärna
glänta lite på den och titta in. För en stund kan du gå in på denna annorlunda plats. Gud väntar Dig.

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.
Tryckeri: Wikströms,
Uppsala.

”Om jag kan be vet jag inte.
Och inte om jag kan lovsjunga.
Och om jag kan tro…tro?
Men jag kan tända ett ljus.
Det blir min bön, min tysta bön.”
			
Lars-Åke Lundberg

Christina Engqvist, kyrkoherde

Bilden på omslaget är
från Ärentuna kyrka och
bakgrundsbilden på sid 2
från Lena kyrka.
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Samtal med Bert-Ove
– kyrkvärd med en vision

Text och bild: Ann-Christin Lindström Larsson

B

ert-Ove Lindkvist står på
balkongen och väntar in när
jag anländer till lägenheten i
Rickomberga, dit familjen flyttade
för ett par år sedan från Skyttorp.
Han och hustrun Liselotte välkomnar in i den ljusa lägenheten, där
änglar vänligt betraktar besökaren.
Liselotte samlar nämligen på änglar i
olika storlekar och formgivning.

olika arbetsplatser genom mitt jobb,
men inte någonstans har jag mött
så många glada och trevliga människor, som när jag står och välkomnar gudstjänstdeltagarna. Det finns
naturligtvis trevliga människor ute
på arbetsplatserna också, men det är
ändå långt ifrån vad jag upplever i
kyrkan.

Liselotte är anställd av Vattholma
pastorat som bl a husmor och
vaktmästare i Storvreta, Bert-Ove är
elingenjör och besiktigar elanläggningar. Men framför allt i det här
sammanhanget – han är kyrkvärd i
Tensta kyrka. Och han har en vision.

Bert-Ove vill göra bra ifrån sig
och tackade ja till att gå en kyrkvärdskurs på stiftsgården i Rättvik.
Det är en utbildning för kyrkvärdar
i fem steg. ”Jag har gått första steget
och har fyra kvar. Det är spännande.”

Det är om visionen vi ska samtala
men först lite bakgrundsinformation. Bert-Ove är född i Gästrikland.
Där fanns en morbror som sjöng i
kyrkokören och vars största äventyr
var när han fick sjunga med Cindy
Peters i Ockelbo kyrka.
Det var när kyrkvärden AnneMarie Jansson kontaktade Bert-Ove
och frågade om han var villig att gå
in som kyrkvärd i Tensta kyrka, som
det började på allvar.
– Jag började i mars 2008 och
det har betytt väldigt mycket för
mig, berättar Bert-Ove. I kyrkan
har jag upplevt så stor gemenskap
och mycket värme. Jag är ju ute på
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– Kyrkvärdens viktigaste uppgift
är att välkomna och att vara förebild
för andra gudstjänstdeltagare, så att
de känner sig trygga, säger Bert-Ove.
Jag deltog i en gudstjänst, när vi var
på kursen i Rättvik och i den kyrkan
såg man inte kyrkvärdarna. De satt
så att de var dolda för många av oss
i bänkarna. Då är det bättre i Tensta
kyrka, där syns man.
Bert-Ove funderar vidare på hur
uppdraget som kyrkvärd ska fungera
för att vara som bäst.
– Det är ju oerhört viktigt att kyrkvärden tar emot dem som kommer
och visar tillrätta, om de är osäkra.
Då gäller det att alla förberedelser
inför gudstjänsten är klara i god tid
innan människorna kommer. Vi ska

inte stå ute i sakristian och gå igenom
gudstjänsten med prästen då. Vi ska
vara synliga.
Du har en vision?
Ja, jag tycker att det är synd att
människor inte unnar sig att uppleva
gudstjänsten. Om jag själv inte är
i kyrkan en söndag saknar jag det
oerhört, och när jag får vara med
om en gudstjänst tillfredsställs jag
så enormt. Att kunna få en timme
i den gemenskap som en gudstjänst innebär – det unnar jag mina
medmänniskor. En timme i kyrkan
efter en veckas stress! Tänk om folk
upptäckte det.
– När man pratar med folk om
kyrkan säger en del, att det är så
stelt och tråkigt osv. Men om man
engagerar sig i det som händer i en
gudstjänst – lär sig hänga med – är
det annorlunda. Om man följer med
i agendan och verkligen aktiverar
sig – då känns den timme gudstjänsten varar som en kvart! Men det
förutsätter att man har bra agendor,
som gör det möjligt för de osäkra att
följa med och veta vad som händer.
Detta har jag skrivit ner i ett upprop, som jag önskar att alla i våra
församlingar läser och tar till sig.
Du trivs med att vara kyrkvärd?
–Ja, verkligen och vi kyrkvärdar i
Tensta kyrka brukar säga till varandra ”Visst har vi kul!”

Forts.
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Upprop

n tyvärr ack för få.
Kyrkan är en oas för några, me
kärlek, gemenskap och
Kyrkan är en plats att uppleva
en stund av frid.
ra som små, gamla och
Kyrkan står öppen för alla, sto
e.
unga, troende och icke troend
mana alla i vårt pastoJag vill med detta upprop, upp
i de gudstjänster som
rat att åter komma och delta
s hus i Skyttorp, Lena,
kan
söndagligen hålls i Tensta, Kyr
na och i församlingsgårTrekanten i Vattholma, Ärentu
den i Storvreta.
något speciellt att erbjuKyrkoårets alla högtider har
länk från det för länge
da. Bibliska händelser bildar en
tar del av detta,
som
sedan inträffade till vår tid. De
ant, innehållsrikt
ess
intr
upplever ofta sambandet som
och värdefullt.
förbereds av många
Gudstjänsterna i våra kyrkor
människor. Det är:
att kyrkorummet
• Kyrkvaktmästare, som ser till
oss, när vi kommer på
är fyllt av värme och ljus för
söndagarna.
alla till söndagens
• Kyrkvärdar, som välkomnar
en in i det som sker i
gudstjänst, och som visar väg
gudstjänsten.
psalmerna och leder
• Kyrkomusiker, som spelar till
alda för dagen.
sångerna, som är speciellt utv
någon annan som fyller
• Barnkörer, kyrkokörer eller
kyrkorummet med musik.
gudstjänsterna. Guds• Präster, som leder oss genom
att man blir delaktig
tjänster som är så innehållsrika,
s speciella händelser och
och hemmastadd i kyrkoåret
upplevelser.
om att ordna något
• Ideella föreningar, som turas
. Kyrkkaffen där det finns
gott efter avslutad gudstjänst
gemenskap, innan man
tid för eftertanke, samtal och
slorna.
återvänder till de vardagliga sys
va ”kyrkskjutsen” – en
Tänk om vi kunde få återupple
samtal till pastorsexmöjlighet att genom ett telefon
och från kyrkan på
peditionen få beställa skjuts till
söndagen.
ns att åter få bli den
Låt oss alla ge kyrkan en cha
r veckans arbete, eller
plats där vi möts, antingen efte
samlingsmedlemmar,
inför veckans arbete. Så alla för
ta med en vän.
välkommen till kyrkan! Och du,
Bert-Ove Lindkvist

Vad är en kyrkvärd?

Av ålder och tradition räknas kyrkvärdarna till de
särskilt betrodda i församlingen. Bland medeltidens tolvmän och sexmän – föregångarna till våra
kyrkoråd och kommunstyrelser – utsågs några
personer, som betroddes med kyrkvärdens ämbete.
De skulle, valda av församlingen, tillsammans
med prästen dela ansvaret för församlingsliv och
gudstjänst.
Ända in i vår tid skulle kyrkvärdarna hämtas ur
kyrkorådet. Ännu finns kopplingen till församlingens styrelse genom att två av kyrkvärdarna skall
vara kyrkorådsledamöter.
Kyrkvärdens speciella uppgifter har av ålder varit
•Att ha ansvar för kyrkans inventarier
•Att ha särskilt ansvar för kollekten
•Att ha särskild omsorg om gudstjänsten och
gudstjänstens deltagare.
I vår tid har värdskapet kommit att betonas som
kyrkvärdens viktigaste uppgift. På församlingens
uppdrag välkomnar kyrkvärden gudstjänstdeltagarna och låter dem känna sig sedda och efterlängtade, när de kommer till gudstjänsten.
(Ur ”Kyrkvärden i gudstjänst, kyrkorum och
församling. En liten vägvisare” av Rolf Larsson.
Ärkestiftets skriftserie 2000)
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ANDLIGHET – vad är det?

F

ör en och annan kan
det låta bara som tokighet.
Som Täppas sa i Ring P1 för
ett tag sen: Ingen kan väl säga att
tro på den Helige Ande är annat än
vidskepelse!

Men för mig är det musik. Musik
är andlig upplevelse och tröst. En
glädjekälla som ingen kan beröva
mig. Att lyssna är inspiration. Att
spela själv och få till det är tillfredsställelse.

ingen bild. Det går att närma sig alla
religioner, men vissa uttryck och attityder har jag svårt för. Sådant som
fjärmar från verkligheten och människorna kan jag inte se som andlighet, hur andligt det än kallas.”

Nej, inte om föreställningen om
Anden är den om anden i lampan,
som uppfyller alla Aladdins önskningar. Möjligtvis. Men om man ser
uttrycket Helig Ande som ett försök
att beskriva personliga erfarenheter,
som människor gjort genom årtusenden, då är både uttrycket och Anden
själv något man kan förstå med
hjälp av sina egna erfarenheter.

Gud och kyrkan då? ”Att höra bra
musik i kyrkan ger en extra dimension,” tycker Bernt. Men kyrkans
gudstjänster har inte med hans and-

Lena, 60+, säger: ”När jag går
från en gudstjänst och känner mig
uppfylld, fått något att leva på för
resten av veckan – det är andlighet.”
Ulf, 50+: ”Andlighet kan vara en
upplevelse i nuet, en kontakt med en
annan människa, som går på djupet.”
Daniel, 50+: ”Det kan vara
öppenhet för ”högre värden” och
reflektion över frågorna om livets
mening, utan att behöva ha med
religion att göra. Det kan också
vara personlighet och beteende hos
en människa som återspeglar den
Helige Andes närvaro.”

Både på hebreiska och grekiska,
bibelns grundspråk, är ordet för
ande samma ord som för vind. Och
som för andning.
Gud är ande, säger Jesus. Den
som tror anar, att Gud är den som
andar oss. Att utan Gud kan vi inte
leva. Jesus talar också om den heliga
anden som ”hjälparen”, en osynlig
försvarare och vägledare.
På kyrkoteologins språk latin
heter ande spiritus. Det ordet kanske
får oss att associera mer till energi och kreativitet. Upplevelse av
en Guds kraft som inspirerar och
utvecklar oss. Samma energi som
fanns i Jesus, så flödande.
Andlighet då? Jag frågade en rad
personer: Vad är ”andlighet” för
dig?
Bernt, 70+, svarade: Andlighet
kan betyda en mängd olika saker.

Änglar – finns de?
Det är en fråga till alla er som läser
den nu. Har du någon gång – eller flera
gånger – haft upplevelsen av att möta
eller få hjälp av en ängel?
Osedvanliga upplevelser – övernaturliga
kallas de ibland, eller extraordinära – är
ganska vanliga, men oftast pratar man
inte så högt om dem.Vi kanske inte ens
tänker på dem som övernaturliga, eftersom de kan kännas så naturliga.
Jag tror att vi är lite olika i ”visionärt”
Kyrkbänken nr 2 2010

lighet att göra. Däremot att meditera
i naturen, vid Ekeby kvarn t ex. Och
att kunna hjälpa andra, det ger tillfredsställe. Varje kväll ber han. ”Jag
ber på mitt eget sätt, jag har en egen
riktning, som inte går att beskriva.”
Torgny, 60+, svarade: ”Andlighet
för mig är omtanke och tillit. Att bry
sig om andra och att ha sådan tillit
till andra att man kan dela också det
som är svårt. Där ute vill jag vara.”
Finns Gud med i din andlighet?
”Visst pratar jag med någon,” säger
Torgny. ”Alla är nog religiösa på så
sätt. Men jag använder inget namn,
avseende.Vissa ser mer än andra. Jag
har träffat många som ser. Själv har jag
aldrig mött någon änglagestalt, såvitt
jag kan minnas. Men jag har mött människor som fungerat som änglar för
mig. Och en gång, en sen, trött kväll,
när jag körde bil i mitt vanliga tempo
genom Huddungeskogen, fick jag plötsligt för mig att jag skulle bromsa. Så
jag körde långsamt genom nästa kurva,
och där, mitt på vägen framför mig
stod en stor älg.

Johanna, 15: ”Att tro på något,
som man inte vet om det finns, och
man vill veta mer om oklarheter.”
Karin, 15: ”Det betyder att man
har sitt inre på en äng under en
stjärnhimmel.”
TACK alla ni som svarade! Jag
tror på Jesus, när han säger att
Anden ska leda oss fram till hela
sanningen. Nu är pingstens tid här,
Andens högtid. Jag önskar er alla,
där ni är på er livsväg, frid, nåd och
kraft från den Gud ni känner, anar,
andas.
Gunilla Rödström
Skriv din berättelse! Den behöver
inte vara ”litterär” eller spännande
på något sätt, bara en erfarenhet. Du
får gärna vara anonym. Eller ring till
mig (eller någon du känner bättre av
kyrkans personal) om du vill berätta
muntligt.Vi planerar att samla ihop
berättelserna och eventuellt göra en
liten änglabok.
Gunilla Rödström, 31 42 40, Ärentuna-vägen 3, 743 30 Storvreta.
Tel: 018-31 42 40

Man kan kalla det intuition. Men man
kan också kalla det änglavakt.
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Detta händer i våra kyrkor under tiden 30 maj t
Tensta församling
Söndag 30 maj
Heliga Trefaldighets dag
16.00 Skyttorp. Högmässa. JL
Invigning av kyrkklocka.
Lördag 5 juni
Skyttorpsdagen. Café i Kyrkans Hus
10.00–16.00.
13.00 Psalmsångsallsång.
Söndag 6 juni
1:a sönd e Trefaldighet
18.00 Kvällsgudstjänst. CE
Pilgrimer på väg.

Zornveckan 2010
13–19 juni
Zornmärkesuppspelning
Folkmusik- och
dansfestival
Riksspelmansstämma

Söndag 13 juni
2:a söndagen e Trefaldighet
11.00 Ärkemässan. JL/CE
Tensta-Lena kyrkokör, Tensta folkdanslag, musiker.
Tisdag 15 juni
14.00 Barnteater med Siv Rang Pettersson.
19.00 Kvällskonsert
Silverkonsert. Sonja Sahlström med
vänner.
Onsdag 16 juni
19.00 Folkmusikgudstjänst. JL
Tensta-Lena och Ärentuna kyrkokörer.

Torsdag 17 juni
14.00 Teater för barn.
Kyrkråttorna och barnen utforskar
kyrkan. Siv Rang Pettersson och
Gunlög Rosén.
19.00 Allsångskväll med Anna-Karin
Nytell Oldeberg.
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Fredag 18 juni
22.00 Kvällskonsert
Guldkonsert med Anders Liljefors,
Mats Andersson, Tensta spelmanslag.
Lördag 19 juni
12.00 Riksspelsmansstämma
Lördag 27 juni
Den helige Johannes döparens dag
9.30 Friluftsgudstjänst vid Klockstapeln. CE
Ulla Moberg och Ann-Kristin Liljeström, violin. Medtag kaffekorg.
Söndag 4 juli
Apostladagen
18.00 Kyrkogårdsvandring. RL
Alf G Lindström.
Söndag 11 juli
6:a sönd e Trefaldighet
20.00 Musik i sommarkväll. CE
Ängeln till vänster – ängeln till höger. Pierre Nordahl luta och nyckelharpa.
Söndag 18 juli
Kristi förklarings dag
9.30 Friluftsgudstjänst vid Salsta
fornborg. Medtag kaffekorg. CE
Söndag 25 juli
8:e sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa. JL
”Tankar om Birgitta” i Birgittakoret
med Vivianne Grönqvist.
Söndag 1 augusti
9:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa. JL
Söndag 8 augusti
10:e sönd e Trefaldighet
14.00 Gudstjänst. JL
15.00 Invigning av Tenstadagen.
Söndag 15 augusti
11:e sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa. GR
Söndag 22 augusti
12:e sönd e Trefaldighet
9.30 Gudstjänst. GR
Söndag 29 augusti
13:e sönd e Trefaldighet
9.30 Högmässa. CE

Lena församling
Söndag 30 maj
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Temagudstjänst. JL
Anna Breisch sång och gitarr.
Söndag 6 juni
1:a sönd e Trefaldighet
Nationaldagsfirande på Saltsta.
11.00 Friluftsgudstjänst. GR Tipspromenad (WKHF).
Söndag 20 juni
3:e sönd e Trefaldighet
18.00 Gudstjänst. GR

Midsommarfesten
i Vattholma
Fredag 25 juni
Midsommarafton
Midsommarfirande vid Trekanten.
12.00–16.00 Café
Lördag 26 juni
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Trekanten. GR.
Roland Thalén, violin. Café.
Söndag 27 juni
Den helige Johannes döparens dag
20.00 Musik i sommarkväll. CE
Mellan himmel och jord. Rasmus
Ringborg, sång. Samuel EdwardssonWigenall, gitarr.
Söndag 4 juli
Apostladagen
18.00 Högmässogudstjänst. CE
Söndag 11 juli
6:e sönd e Trefaldighet
18.00 Högmässa. CE
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till 29 augusti.
Söndag 18 juli
Kristi förklarings dag
9.30 Friluftsgudstjänst vid Salsta
fornborg. CE
Medtag kaffekorg.

Ärentuna församling

Söndag 25 juli
8:e sönd e Trefaldighet
20.00 Musik i sommarkväll. JL
”Sommarmosaik”. Anette MüllerRoos, piano, dikter. Torbjörn Nilsson, cello.

18.00 Ungdomsgudstjänst. Storvreta
kapell. KL

Söndag 1 augusti
9:e sönd e Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst vid Husby
backar. JL
Medtag kaffekorg.
Söndag 15 augusti
11:e sönd e Trefaldighet
18.00 Gudstjänst. GR/UB
Söndag 22 augusti
12:e sönd e Trefaldighet
20.00 Musik i sommarkväll. GR
”Sensommar”. Karin Parkman flöjt,
Ann-Kristin Liljenström piano och
sång.
Söndag 29 augusti
13:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. CE

Söndag 30 maj
Heliga Trefaldighets dag
11.00 Familjegudstjänst. Storvreta
kapell. KL
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20.00 Musik i sommarkväll.
Ärentuna kyrka. CE
”Med livfull glöd och stilla toner”.
Verdandikvartetten.

Onsdag 2 juni
19.00 Ungdomsmusikcafé. Storvreta
kapell.

Söndag 11 juli
6 sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. KL

Söndag 6 juni
1:a sönd e Trefaldighet
15.00 Nationaldagsfirande med
gudstjänst i föreningssamverkan. CE

Söndag 18 juli
Kristi förklarings dag
11.00 Konfirmationshögmässa. Ärentuna kyrka. KL/UB

Vernissage: Leif Yngwe, Gunnel
Liljefors-Hoogers.

20.00 Musik i sommarkväll.
Storvreta kapell. CE
Liv Skareng, Cecilia Runolf.

Onsdag 9 juni
19.00 Ungdomsmusikcafé. Storvreta
kapell. Siv Rang Pettersson.
Lördag 12 juni
17.00 LAN-gudstjänst. Storvreta
kapell. KL
Onsdag 16 juni
19.00 Ungdomsmusikcafé. Storvreta
kapell. Siv Rang Pettersson.
Söndag 20 juni
3:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. GR
Fredag 25 juni
Midsommarafton
10.00–14.00 Midsommarfirande vid
Församlingsgården. KL
Dans kring midsommarstången, café
mm.

Förkortningsförklaringar.
Medverkande präster anges med
följande initialer.
CE = Christina Engqvist
GR = Gunilla Rödström
JL = Johan Lautmann
KL ≈ Kristina Hognesius Lockner
MG = Mia Gregstedt
UB = Ulrika Baydoun
RL= Rolf Larsson

Söndag 4 juli
Apostladagen
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. RL

23.00 Musik i midsommarnatten.
Ärentuna kyrka. GR
Ditte Andersson, Kajsa Ekstav,
Anders Bromander.
Lördag 26 juni
Midsommardagen
14.00 Midsommargudstjänst. KL
Storvreta kapell.
Söndag 27 juni
Den helige Johannes döparens dag
11.00 Söndagsmässa. Storvreta
kapell. CE/UB
Pastorsadjunkt Ulrika Bayduon
välkomnas.

Söndag 25 juli
8:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. JL
Söndag 1 augusti
9:e sönd e Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst vid Husby
backar. JL
Medtag kaffekorg.
20.00 Musik i sommarkväll. Ärentuna kyrka. JL
”På andra sidan floden”. Say mama.
Söndag 8 augusti
10:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell. GR
Söndag 15 augusti
11:e sönd e Trefaldighet
18.00 Grillkväll. Storvreta församlingsgård. UB
20.00 Musik i sommarkväll.
Storvreta kapell.
Jazztrion Trinity.
Söndag 22 augusti
12:e sönd e Trefaldighet
11.00 Högmässa. Storvreta kapell.
KL/UB
Söndag 29 augusti
13:e sönd e Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst. Storvreta
kapell. KL
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Musik i sommarkväll

M

usik i sommarkväll är rubriken för sommarens konserter i våra tre medeltidskyrkor Ärentuna, Tensta och Lena kyrkor och församlingsgården i Storvreta.
Passa på att under sommaren besöka våra uppländska kyrkoklenoder och samtidigt få lite musikalisk och andlig spis på söndagkvällar kl 20.00. Konserterna innehåller ett
varierat utbud av musik och tankar, framfört i olika musikstilar och musikaliska uttryck i
ton och dikt. Fritt inträde.

25 juni Ärentuna kyrka kl 23 (obs tiden) ”Musik i midsommarnatten”
Ditte Andersson, Cajsa Ekstav, nyckelharpa, Anders Bromander, piano.

27 juni Lena kyrka ”Mellan himmel och jord”

Rasmus Ringborg, sång, Samuel Edwardsson Wigervall, gitarr. Programmet består av
såväl sakrala som profana sånger och visor på svenska.

4 juli Ärentuna kyrka ”Med livfull glöd och stilla toner”

Verdandikvartetten. Musik av Vivaldi, Peterson-Berger och Pärt.

11 juli Tensta kyrka ”Ängeln till vänster- ängeln till höger”

Musik i anknytning till kyrkmålningar i Uppland. Pierre Nordahl spelar luta och nyckelharpa, sjunger och reciterar för att levandegöra musikmiljön och tankevärlden kring
målningarna i Tensta kyrka.

18 juli Storvreta församlingsgård

Cecilia Runolf, sång, och Liv Skaräng, gitarr.

25 juli Lena kyrka ”Sommarmosaik”

Anette Müller-Roos, piano och dikter, Torbjörn Nilsson, cello.

1 aug Ärentuna kyrka ”På andra sidan floden”

Gruppen Say mama, som nyligen gett ut sin första skiva.

15 aug Storvreta församlingsgård

Skivaktuella jazztrion Trinity:Andreas Hellkvist, hammondorgel, Karl Olandersson, trumpet, 		
och Ali Djeridi, trummor.

22 aug Lena kyrka ”Sensommarkväll”

Karin Parkman, flöjt, och Ann-Kristin Liljenström, piano och sång.

Glöm inte:
Den 13 juni kl 11.00 Tensta kyrka, Ärkemässan med Tensta-Lenakören, Ärentunakören,
spelmännen Anders Liljefors, Mats Andersson,
Ditte Andersson och Örjan Englund, dansare
ur Tensta folkdanslag, liturg Johan Lautmann
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Ärentuna församling

Kyrkans Sommarcáfe
Församlingsgården i Storvreta
Ärentunavägen 3
7-11, 14-18, 21-24 juni
måndag till fredag 9.30-13.30.
Midsommarafton är caféet öppet 10–14.
Inne- och utomhusservering, gott, billigt fika.
Kulglass i olika smaker.
Bollhav, fiskdamm, basketkorg, gungor,
sandlåda och uteleksaker.
Barnteater varje dag kl 10.00 med vår egen
teatergrupp! Loppis 7–11/6

Välkommen!
Ärentuna församling
gm Ulla-Karin, pedagog, Siv, diakon, och alla
våra unga sommararbetare.

Döpta
12/12 Per Joel Anton Pisler
27/12 Filip Klemens Ingemar
Gardevik
27/12 Lilly Helena Soldemo

Tillsammans med fritidsgården
och Lyckebokyrkan arrangeras
onsdagarna 2, 9 och 16 juni ungdomsmusikcaféer.

Plats: Församlingsgården,
Ärentunavägen 3
Storvreta. Tid: 19.00 – 22.00.
Välkomna.

Ulla-Karin, Siv och Samuel, fritidsledare.

Vill du vara med
på dagläger i sommar?
v. 24–25 kl 09.30–14.00
Åldrar: För dig som slutat ettan,
tvåan eller trean.

Kontakt: Elisabet Holmlund 018366291, 070-7922055
Mer info: www.lyckebokyrkan.se
Kyrkbänken nr 2 2010

Foto: Mats Wilhelm Pettersson

Kontakt: Församlingspedagog UllaKarin Zetterström 018-315024

Åldrar: För dig som slutat fyran,
femman, sexan eller sjuan.

Per Elias Eklund

23/1

Maja Anna Sofia Glandberger

30/1

Alice Cecilia Marianne 		
Alexandersson

30/1

Nova Star Backmark

13/2

Moa Emelie Pedersen

13/2

Oscar Elliot Petersson

Klockan 12:00 reses majstången.

14/2

Walter Pontus Erik Heldmark

Lotterier, lekar, dans och sång, grillad korv, saft och bullar!
Församlingens sommarcafé är öppet.

20/2

Ludwig Nils Roger Henriksson

6/3

Anette Cornelia Wåhlander

28/3

Jenny Maria Pedersen

15/4

Erik Simon Larsson

2/5

Astrid Märta Elisabet
Zetterqvist Lindström

Ny ljusbärare vid
Ärentuna kyrka

Församlingsgården i Storvreta

v. 24–25 kl 09.30–15.30

23/1

Firandet i Storvreta startar kl. 10:00.
Då utgår första turen från ICA-solen
med traktor och lövad skrinda till
Församlingsgården. Ta gärna med er
blommor att klä majstången med.

Program: Framträdande av olika
band och artister.

Lyckebokyrkan i Storvreta

Maja Alice Rebecka
Davidsson

Midsommar i
Storvreta

Ungdomsmusikcafé

Mer info: www.svenskakyrkan.se/
vattholma

9/1

Vigda
14/11 Mari Hålén och Anders Erk
6/2

Anne-Marie Nakev och
Peter Öhrt

6/4

Pia Näsström och
Oscar Åström

17/4

Jenny Dröscher och
Joakim Fredlund

Avlidna
26/11 Therés Bengtsson
11/1

Allan Lundqvist

28/1

Jarmo Keskinen

29/1

Alice Eledal

11/2

Åke Lundell

16/3

Eva Wred

27/3

Ylva Maria Helén Andersson
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Tensta församling

Klockklang i
Skyttorp
Kyrklocka och altare invigs i Kyrkans hus i Skyttorp
Ända sedan 500-talet har kyrkklockan haft uppgiften att samla
människor till bön och gudstjänst. I
Kyrkans hus i Skyttorp där det firas
gudstjänst någon gång i månaden
har det hittills saknats klocka. Så är
dock inte längre fallet.

Döpta
7/2 Sigrid Estrid Elisabeth
Blomqvist
20/2 Saga Therese Ingela Eriksson
17/4 Sofia Cecilia Elina Vahlström
Avlidna
14/1 Yvonne Andersson
2/1 Kjell Ekberg
13/1 Lars Eriksson
28/3 Ilmar Dyrblom

Tack!

Ett stort tack till föräldrar och barn
som varit med i vår verksamhet i
Tensta och Skyttorp.
Höstterminen börjar igen med
Öppet hus den 17 augusti.
Barnverksamheten startar
under vecka 35.
Skön sommar önskas er alla av

Johan, Els-Marie och Gabriella

Zornveckan
Tensta 13–19 juni
Riksspelmansstämma
med uppspelningar för
medaljer,
folkmusikmässa,
danskurs,
spelkurs,
barnteater,
kvällskonserter,
riksspelmansstämma
och mycket mer.
Se hela programmet på
web.telia.com/~u80501633/zornprogram.htm
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Med hjälp av medel från den
tidigare syföreningen i Skyttorp
har Kyrkorådet i Tensta församling
köpt en kyrkklocka till Kyrkans
hus i Skyttorp. Klockan är gjuten
av Morells metallgjuteri i Mora i sk
klockbrons, som är en blandning av
85 % koppar och 15 % tenn. Den
kan inte mäta sig med de mäktiga
klockorna i Tensta kyrka men fyller
väl sin funktion för gudstjänstlivet
i Skyttorp och den har en fin klang
som hörs både inne och ute! Klockan har redan provringts vid familjegudstjänsten den 18 april men på
Heliga Trefaldighets dag den 30 maj
kl.16 blir klockan ordentligt invigd.
På Heliga Trefaldighets dag blir
också om allt går i lås ett nytt altare
till kyrksalen invigt. Altaret tillverkas
av Kenneth Eriksson i Vansta och
är av björk. Altaret har en viktig
funktion i gudstjänstrummet. Det är
en symbol för mötet mellan Gud och
människa. I Gamla Testamentet finns
en rad berättelser om hur människor
byggt altare på platser där de mött
Gud på ett avgörande sätt. Altaret
är också platsen för mässan, ett

Kyrkans hus nya kyrkklocka. Kyrkvärden Bert-Ove Lindkvist har tillverkat
upphängningen för klockan.

måltidsbord för nattvarden. Altaret i
Kyrkans hus får därför både symbolisera Guds närhet och den gemenskap
Jesus bjuder in oss till i mässan.

Sommarkyrka i Tensta
Mellan 4/7-18/7 kl 13-17 visar församlingsbor kyrkan och café finns
i sockenstugan.

Sommarcafé
Kyrkans Hus i Skyttorp

Vardagar 7 juni - 24 juni
kl. 9.30 – 13.00.
Kaffe, smörgåsar, glass och annat
smått och gott till självkostnadspris.
Vid fint väder ställer vi ut bord och
stolar i trädgården. Där finns också
sandlåda och leksaker för de små.
VARMT VÄLKOMNA !
Kyrkbänken nr 2 2010

Lena församling

Döpta
10/4 Leiha Inez Magnusson
Vigda
14/2 Annelie Lundell och
Johnny Hämäläinen
Avlidna
3/2 Stina Martinsson

Sommarcafé på Trekanten

Välkomna till Sommarcafé på Trekanten från 7 juni fram tom
onsdag 23 juni. Alla vardagar 11-14. Det kommer att finnas våfflor och korv mm. Dessutom 6 olika sorters kulglass med tillbehör.  Midsommarafton och midsommardagen är caféet öppet
mellan 12.00 och ca: 17.00.

Höstens barngrupper
Anmälan till barngrupperna tar vi emot från och med 9 augusti. I deltagandet
i kyrkans barngrupper ingår både vardagssamlingar och familjegudstjänster.
Följande grupper finns.

Midsommar
i Vattholma

Miniminorer 6 - 8 år,
Miniorer 8 - 10 år
Juniorer 11 - 12 år

Midsommaraftonen
Dans kring stången tillsammans med
Tensta Spelmanslag.
Café i Församlingshemmet
Konstutställning med den lokala
konstnärinnan Ulla Fichtelius.
Lotterier av olika slag. På midsommaraftonskvällen disco för mellanstadiebarn.
Midsommardagen
11.00 friluftsgudstjänst vid Trekanten.
På eftermiddagen Småstjärnorna,
The Mercury Band, dragkamp mellan grannbyarna
Utförlig schema publiceras
på www.wkhf.se

Dessutom blir det Öppet hus för stora och små.

Förra numrets korsord
löstes av bland andra av Johan
Anderen, Stig Ferm och Marianne Eklund. De får bokpriser.
Kyrkbänken nr 2 2010

I dagsläget är det oklart när grupperna kommer att starta, men meddelande
kommer bl a att sättas upp på anslagstavlan utanför affären.

Studiecirkel i NVC till hösten
”NVC (Nonviolent communication) har givit mig en ökad förståelse för hur
vi använder språket och vilka konsekvenser det kan ge. Jag har också fått
hjälp att hitta alternativa sätt att uttrycka det jag vill ha sagt på – ett sätt som
bara utgår från mig själv och mina känslor istället för att hänga ut någon
annan”. Så uttrycker sig Linda, en av deltagarna i årets två studiecirklar i
Nonviolent communication som hållits av Gunilla Janmark Veldhuis.
Vi lär oss orden, men inte att kommunicera”, säger Marshall Rosenberg,
som skapat NVC. Syftet med språket är att skapa kontakt på djupet. För att
skapa kontakt behöver vi lägga bedömningar, skuld och skam åt sidan för
att öppna upp oss för ett genuint lyssnande och en djupare förståelse för oss
själva och andra. I två studiecirklar som hållits inom församlingen det sista
året har vi tittat på grunderna i Marshalls språk. Enligt Marshall är behoven
universella och något som delas av alla människor på vår jord.
I höst ska ytterligare en studiecirkel starta. Preliminärt startdatum är 26
setember. Håll utkik och Välkomna! Vi hoppas också kunna skapa ett forum
för dem som vill fördjupa sina kunskaper inom NVC ytterligare
Gunilla Janmark Veldhuis, tacksam studiecirkelledare
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”Sedan 1844 har kyrkliga syföreningar samlat 100.000-tals
kvinnor, 2003 hade syföreningarna i landet 47.000 medlemmar. Under alla dessa år har
kvinnor förvandlat oavlönad
fritid till pengar. De har handarbetat, lyssnat till Guds ord,
sjungit, bett, druckit kaffe och
samtalat, studerat och fått rapporter från missionens arbete.
Syföreningar verkar över ett
brett område och samlar årligen
in stora summor. 2003 fördelade de 42 miljoner kronor till
kyrkliga och andra välgörande
områden. Under 1900-talet
har syföreningarna bekostat
småkyrkor och församlingshem,
stött församlingsverksamhet
och olika biståndsorganisationer.”
Dessa uppgifter är hämtade ur
boken ”Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003”. En synnerligen
läsvärd bok, en forskningsrapportskriven av Cecilia Wejryd, präst
och teol.dr från Balingsta.
En av alla dessa hedervärda
syföreningar är syföreningen i
Tensta. En torsdag i april tittade
jag in i sockenstugan lagom till
syföreningens samling.
Anne-Marie Jansson är en flitig
medlem och har varit så i många,
många år. 1944 värvade prostinnan
Lindquist den då 16-åriga tösen till
kvällssyförening. På den tiden samlades de yngre på kvällar och de
äldre på eftermiddagar. Och sedan
dess har Anne-Marie varit medlem
av Tensta syförening, med uppehåll
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Tensta sy

Text och bild: Ann-Chri

för tiden med småbarn i familjen. Men
föreningen har äldre anor än så, den
bildades redan 1926.
– Det har blivit mycket sytt under
åren, berättar Anne-Marie. Vi har sytt,
stickat och virkat och allt har vi sålt eller lottat ut. Jag var kassör i nära 15 år
och jag vet att vi har samlat in mycket
pengar. Nuförtiden blir det ca 40 000
kr varje år.
Föreningen köper in handarbetsmaterial och fördelar bland medlemmarna.
Men många skänker dessutom bakverk
och annat till julförsäljningarna.
– Vi har en så fin sammanhållning i
föreningen, säger Anne-Marie. Detta är
ju nästan den enda förening som finns

Kyrkbänken nr 2 2010

Vem bestämmer vart pengarna ska
gå?
– Det gör vi tillsammans i syföreningen, säger Essy.
En speciell uppgift som alla
delar på är, att alla ansvarar för
att ”blomstra” kyrkan en söndag
var under maj till september.
I köket har dagens värdinnor
bullat upp ordentligt. ”Så är det
varje gång,” säger Kerstin Johansson, syföreningens ordförande,
och skrattar. ”Ibland får vi sätta
stopp och införa lite enklare servering. Men det dröjer inte länge
förrän standarden har höjts igen.”

yförening

istin Lindström Larsson

kvar i Tensta numera
Och många präster har ni mött.
– Ja, många präster har kommit och
gått under den här tiden. De ska vara
med på våra möten. Det blir lite mer
högtid, när prästen är med och leder
andakt och sången. Och Johan – vår
nye präst – han stannar hela tiden. Det
är trevligt.
Pengarna ni syr ihop, vart går de?
Essy Hagblom vet besked, hon är
kassör. ”Vi har under årens lopp köpt
en mässhake, en dopkanna, porslin till
sockenstugan, gardiner till sockenstugan,
givit bidrag till kyrkans barntimmar, till
stadsmissionen, till SKM, Läkarmissionen och diakonistiftelsen. Bl a.”
Nedan: Anne-Marie Jansson och Essy Hagblom
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Johan Lautmann har kommit
och symötet börjar med psalmsång. Sedan berättar Johan om en
av psalmbokens många diktare.
Kerstin läser upp ett upprop från
Upplandsmuseet med syfte att
spåra Upplandskubbens ursprung.
Och visst har damerna bakat
Upplandskubb! Den mest erfarna
berättar att kubben ska kokas i 5
och 1/2 timme efter att ha jäst 3
timmar.
Så fortsätter småpratet, gemenskapen är lika viktig som sömnad,
stickning och virkning. Och förresten – det är ju det kvinnor är så
bra på – arbeta och ha trevligt på
samma gång.

Tensta kyrkliga syförening

Syföreningen träffas varannan torsdag (jämna
veckor) kl 18.00 i Sockenstugan under terminerna.
Handarbete är inte obligatoriskt, gemenskapen är
viktigast. Nya medlemmar är varmt välkomna. Kontakt: Kerstin Johansson, 37 90 44.
Nedan: Kerstin Johansson och Johan Lautmann
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Foto: Henrik Källbäcks

Följ med på sommarresa
till Ingmarsspelet i Nås den 2 juli

F

örra sommarens församlingsresa gick till Himlaspelet i
Leksand. I år går resan till Nås
och det kända Ingmarsspelet.
För drygt ett hundra år sedan
utvandrade en skara nåsbor till
Jerusalem, påverkade av en kringresande predikant, som förkunnade
om tidens slut. De ville möta Kristus
på Oljeberget.
Deras känslomättade uppbrott
från fädernegårdarna i Nås och
avskedet från släktingar och vänner
skildras av Selma Lagerlöf i boken
Jerusalem. Ingmarsspelet skildrar
hur tryggheten i bondbygden ersätts
av uppbrottsstämning med stor
hängivelse och även skapar många
problem.
Ingmarsspelet utspelar sig utomhus vid älvbrinken i Nås, vid en
gammal gård och är en gripande
skildring av ett särpräglat skede i en
dalasockens historia.

Ungdom

SA
S
I
M
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Sommarresan är öppen för alla
intresserade i Ärentuna, Tensta och
Lena. Priset är 375 kr/person och
innefattar förutom resan också biljett till spelet och lunch på det kända
värdshuset i Dala-Floda.
Avresa sker kl. 11 med buss från
Trekanten i Vattholma. Bussen
stannar till vid Församlingsgården i
Storvreta 11.10. Reseledare är Rolf
Larsson.
Anmälan till resan sker senast 10
juni, så dröj inte! Anmälan sker till
Pastorsexpeditionen, Församlingsgården i Storvreta.
Telefon: 36 62 10,
e-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se.
Minimiantal är 20 personer för
att resan skall bli av. Fler upplysningar lämnas till dem som har
anmält sig.
Läs mer på www.ingmarsspelen.se

Info: Fritidsledare Samuel Holmberg
070-366 82 91

!
E
T
IN

Pilgrimsleden i Tiundaland går från Tegelsmora kyrka till Uppsala domkyrka.

Invigning 5-6 juni
5 juni
Vandring från Tegelsmora kyrka
till Vendel med övernattningsmöjlighet i Vendel. Kurt W Nyberg är
vandringsledare.
6 juni
Invigningen börjar i Vendel.
9.00 Presentation av pilgrimsverksamhet i Sverige
10.00 Invigning av leden i kyrkan
av domprost Annica Anderbrant
11.00 Avgång mot Viksta. Gudrun Rosén är vandringsledare och
Iréne E Persson är stigfinnare
Matrast och eftermiddagskaffe
15.00 Gudstjänst i Viksta kyrka
Vandring till Tensta. Gunilla Rödström är vandringsledare.
18.00 Kvällsgudstjänst i Tensta
kyrka
Mer information om vandringarna lämnas vid anmälan. Det
kostar inget att delta.
Information och anmälan
Kurt W Nyberg
Telefon: 073-0734652
tiundaland.pilgrim@svenskakyrkan.se

Dessutom:

5 –6 juni Cykeltur Tegelsmora
Uppsala domkyrka.
20-23 augusti pilgrimsvandring
Gamla Uppsala ka - Tegelsmora ka.
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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

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
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		

Ärentuna

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

Tensta

Lena

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: 36 62 10

Förs.ass. Els-Marie Eriksson		
Förs.ass. Gabriella Ersson		
Kyrkans hus i Skyttorp,
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Församlingssalen i Tensta		
Sockenstugan i Tensta			

tel: 35 20 61
tel: 35 20 61

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs.ass. Astrid Hansander		
Lisbeth Wahlberg			

tel: 35 07 09, fax 31 20 06

tel: 37 91 58
tel: 37 90 45

tel: 35 07 09, 0709-72 61 84
tel: 35 07 09

Kyrkomusiker

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

Kyrkvaktare

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

Kyrkorådens ordföranden

Tensta: Ulla Moberg 			
Lena: Klas Lundström 			
Ärentuna: Mats W Pettersson 		
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tel: 08-511 774 83, 0768-23 77 55
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
tel: 37 90 15, 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: 35 00 16
tel: 31 51 53, 0703-29 53 04
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D

Till Taizé i augusti?!

et har blivit något av en
tradition i pastoratet att
vartannat år göra en församlingsresa med främst ungdomar
till det välkomnande klostret Taizé
i södra Frankrike. På grund av stort
intresse bryter vi i år rytmen och gör
en resa även ett mellanår. Vill du
följa med?
Resan går av stapeln 7-16 augusti
och är för dig född 1993 eller tidigare. Liksom tidigare år tar vi oss dit
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med buss. Troligtvis blir vi hämtade
i Storvreta tidigt lördagen 7 augusti
för att vara framme drygt 30 timmar
senare i Taizé. Hemfärden påbörjas
söndagen 15 augusti och tillbaka är
vi då måndag kväll. Bussfärden kan
tyckas lång men blir samtidigt en del
av en modern pilgrimsfärd.

beräknad till 2 900 kr för dig under
30. För dig som är 30 år eller äldre
kostar resa och uppehälle 4 000 kr.

Vattholma pastorat ordnar alla
bokningar men själva resan och uppehället betalar du själv. Den totala
kostnaden förutom fickpengar är

För anmälan krävs också en
anmälningsavgift på 500 kr som
sätts in på pg 10 20 10-6 eller bg
189-2546. Märk betalningen med
”Taizé” och namn på den det gäller.

Vill du veta mer eller kanske
t o m anmäla dig? Kontakta Kristina
Hognesius Lockner. (Kontaktuppgifter, se sidan 15)

Se också Taizés
egen hemsida
för mer info om
resmålet:
www.taize.fr
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