I Vallentuna församling finns tre brudkronor samt två dopklänningar
som du kan få låna om du är församlingsmedlem.

Dop och bröllop
i lantlig idyll!

Ingen lokalkostnad utgår för församlingsbor som vill hyra för dopkalaset.
På vår hemsida www.vallentunaforsamling.se kan du ”gå in i
kyrkorna” virtuellt, här finns även bilder på interiören i våra hus.

Markims kyrka

Orkesta kyrka

Bokning av såväl vigsel som dop, samt festlokaler
görs via Församlingsexpeditionen
tfn: 08-511 862 40

Frösunda kyrka

www.vallentunaforsamling.se
08-511 862 00

I Vallentuna församling finns tre medeltidskyrkor i lantligt fridfulla
miljöer, små ”pärlor” som gjorda för bröllop och dop. Vare sig
man planerar för en ceremoni i det lilla formatet med bara de allra
närmaste i bänkarna, eller en stor fest för hela tjocka släkten och
många vänner, så finns det en sockenkyrka som passar - på bara
en kvarts bilavstånd från Vallentuna centrum.

Mitt emellan Markims och Orkestas
kyrkor finns

Markims församlinghus
Markims kyrka

ligger på sin lilla kulle med utsikt över
åkrar, ängar och nästan samtliga av
socknens 12 gårdar. Den är centrum i ett
vidsträckt kulturlandskap som knappast
har förändrats sedan medeltiden. Trakten
har t o m varit på förslag till Unesco:s
världsarvslista. Kyrkan är byggd på
tidigt 1200-tal och har en unik atmosfär
av stillhet och ro. Här finns också en
s k vigselbåge, som går att låna för
utsmyckning.
Kyrkan rymmer c:a 150 personer.
Några kilometer längre österut,
strax norr om Lindholmen, ligger

Orkesta kyrka.
Också den mitt i ett gammalt
kulturlandskap, men av mer kuperad form
och omgivet av skogar. Kyrkan byggdes
på sent 1100-tal och runstenarna runt
omkring den vittnar om bebyggelse redan
på 1000-talet, liksom om de dåtida
orkestabornas vida vikingafärder ut över
Europa. Kyrkorummet är det mest intima
av våra tre sockenkyrkor, och här finns
de flesta av de gamla kalkmålningarna
bevarade. Det, liksom den blå tonen
i inredningen, ger en alldeles speciell
atmosfär åt kyrkan. Orkesta kyrka är
en av de mest uppskattade vigsel- och
dopkyrkorna i församlingen, särskilt
för lite mindre sällskap. Också här finns
en vigselbåge för utsmyckning. Kyrkan
rymmer c:a 80 personer.

– en omtyckt festlokal med plats för 80
sittande gäster. Köket är utrustat med
diskmaskin, glas och porslin. I salen finns
ett piano. Parkeringsplats finns i anslutning
till huset.
Ytterligare några kilometer åt nordost
hittar vi så Frösunda kyrka,
den yngsta av våra sockenkyrkor byggd
under 1400-talets första hälft. Att en
äldre kyrka stått på samma plats förstår
man av dopfunten i kalksten som tillkom
redan på 1100-talet. Strax intill rinner
Kyrkån, som när dopfunten togs i bruk i
den ursprungliga lilla träkyrkan, var ett
mäktigt vattendrag där vikingaskeppen
seglade förbi ut mot Östersjön. I kyrkan
ryms c:a 200 personer.
Ett litet stenkast från kyrkan, och
på bekvämt gångavstånd från
Roslagsbanans hållplats i Frösunda, ligger

Frösundagården.
Gården är byns gamla skolhus som
Vallentuna församling nu disponerar som
församlingsgård. Med enkla medel har en
hemlik miljö kunnat skapas som passar för
fest och gemenskap. I stora salen finns
plats för upp till 90 sittande gäster. Här
finns även en mindre matsal med plats för
8-14 gäster samt ett sällskapsrum med
öppen spis för upp till 12 personer. I stora
salen finns piano. I det modernt utrustade
köket finns två varmluftsugnar, två
fullstora kylar, snabbdiskande diskmaskin
samt glas och porslin till 90 kuvert.

