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Kyrkoherden har ordet ...
Våren är på gång och nytt liv
springer snart fram i naturen.
Även i vårt pastorat har en del
nytt hänt. Vi hade kyrkoval i
höstas och ett nytt fullmäktige
och kyrkoråd har valts. Även nya
församlingsråd är valda och alla
dessa ledamöter presenteras i
detta nummer.

De förtroendevalda utgör styrelse för församlingarna och pastoratet. Kyrkofullmäktige har två
sammanträden per år och beslutar om budget och större investeringar. Kyrkorådet sammanträder
varannan månad och beslutar
om personal, ekonomi och pastoratsfrågor.
Församlingsråden
finns i varje församling och träffas regelbundet för att besluta i
frågor gällande gudstjänstliv och
verksamhet. Du är alltid välkommen att kontakta någon av dem
eller någon av de anställda om du
undrar över något.
En ny mandatperiod om fyra
år har inletts och en hel del nya
beslut ska fattas. Det handlar
om renoveringar och då särskilt Lena kyrka, det handlar om
byggnationen av Kyrkans Hus i
Skyttorp och en del underhåll
och reparationer av befintliga
fastigheter. Muren vid Lena kyrka måste också läggas om, vilket
är ett ganska stort arbete. Alla
ni som är med i Svenska kyr-

kan hjälper till att betala för att
kyrkor och församlingshem ska
vara i bra skick medan den begravningsavgift som alla betalar
finansierar kyrkogårdarna och
murarna runtom.
Pastoratets
församlingsinstruktion (FIN) är tagen och
kommer att presenteras i årets
fyra nummer av Kyrkbänken. Vi
börjar med gudstjänstlivet och
vad som står om det i FIN kan du
läsa om i detta nummer.
En församlingsinstruktion är
som ett identitetsdokument för
en församling/pastorat och i
denna beskrivs vad som ska känneteckna församlingens liv och
hur man vill arbeta.
Som en följd av detta har personalen börjat jobba med ett målarbete som också ska ske i Församlingsråd och Kyrkoråd.
Med bästa hälsningar
Eva Åsjö, kyrkoherde

Änglabygdsdagarna

Änglabygdsdagar har firats i Lena församling sedan tio år tillbaka. Gemensamt för de senaste sju åren har varit
att söndagens gudstjänst firats i form
av ”Änglabygdsmässan”, församlingens egen mässa. I samband med årets
gudstjänst välkomnades delar av den
väldiga Jesusstaty som fram till 1963

stod i kyrkan. Statyns huvud och en
fot finns nu att bese i det skåp församlingsrådets ordförande, Thomas
Karlsson, har tillverkat.
Återkommande för Änglabygdsdagarn är också torsdagens samtalskväll på Trekanten. I år samtalade
Christina Jutterström, tidigare chef-

redaktör för Dagens Nyheter och
Expressen och vd på SVT, Annica
Anderbrant, domprost i Uppsala och
Klas Lundström, teol. dr hemmahörande i Vattholma, kring temat ”Tro
på Gud, nu för tiden?”. Samtalsledare
var Rolf Larsson.

Kyrkbänken utges av Svenska kyrkan i Vattholma pastorat. I pastoratet ingår Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.
Ansvarig utgivare: Eva Åsjö, kyrkoherde. Redaktör: Ann-Christin Lindström Larsson, tel 12 84 79, 070-663 23 52,
anki@lindstrom.be. Tryckeri: Åtta45, Stockholm. Omslaget:Jesusstatyn. Foto: Anki Lindström Larsson
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Liv i ett nödvändigt glapp
Tänk om det var lätt att tro. Nu
protesterar säkert någon på en
gång och menar att det är det. Låt
mig formulera om: Tänk om det
var lätt att visa andra på Gud, om
det gick att vetenskapligt belägga
att Gud finns, eller att alla människor per automatik förstod att
vi alla är Guds skapelse och nödvändigheten att förvalta skapelsen
(även en själv!), be till Gud, sjunga
Guds lov, handla enligt Guds vilja.
Det drömmer jag om ibland.
Men det är då jag får ta ett steg
tillbaka och känna ödmjuk tacksamhet inför att människan ändå
är skapt med fri vilja. Det är upp
till var och en att inse detta. Det
är ett nödvändigt glapp mellan att
veta och att tro. Och i det glappet
tillåts kärleken att växa. När vi inte
måste tro på Gud, utan får tro på
Gud, då finns också möjlighet att
älska Gud och känna tacksamhet.
Fastetiden är traditionellt en tid
som vill skala bort för att ge utrymme för annat, ge utrymme för
den egna relationen till Gud. Det
här året kommer min reflektion
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att bygga på berättelsen om emmausvandrarna (se Luk 24:13-35).
Tänk, här har lärjungarna varit
tillsammans med Jesus varje dag i
tre års tid, men när han sedan möter dem som den Uppståndne känner de inte igen honom. Han börjar utlägga Skriften för dem, visar
dem på samband och hur profetior
nu gått i uppfyllelse. Och sedan,
när de ska äta tillsammans, ”tog
han brödet, läste tackbönen, bröt
det och gav åt dem.” Och det var
då de kände igen honom. Då först
insåg de vem deras följeslagare var.
Ibland önskar jag att jag hade
fått träffa Jesus där på plats i Galileen eller utanför Jerusalem, men
kanske hade det inte gjort någon
skillnad. Kanske hade jag ändå inte
förstått vem han var, Guds Messias, Herren, förrän jag hört honom
utlägga Skriften och brutit brödet.
Vi är emmausvandrarna. Vi
dränks i det som står oss närmast
av oro och bekymmer och har
många gånger svårt att lyfta blicken. Nu är tiden att tillåta oss att ha
en medvandrare som visar oss på

Ordet och ger oss av Brödet. Varje
gång vi firar gudstjänst, varje gång
vi delar nattvard, varje gång vi
samlas och ber i Jesu namn finns
möjligheten att uppleva det lärjungarna på väg till Emmaus fick
vara med om – att våra ögon öppnas och vi förstår. Då tillåts kärleken till Gud att växa.
Kristus, du Uppståndne, din lugna
röst når oss i Evangeliet. Du säger
till oss: Varför oroar ni er för så
mycket? Bara en sak behövs, ett
hjärta som lyssnar till mitt Ord
och till den Heliga Anden.
–Broder Roger av Taizé

En välsignad fastetid önskar jag
dig!

Kristina Lockner, präst
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En hoppets kyrka fylld av liv

I Vattholma pastorat finns tre församlingar: Tensta,
Lena och Ärentuna vilka omfattar orterna Skyttorp,
Vattholma och Storvreta.

•Vad utmärker dessa församlingar?
•Hur ser verksamheter och gudstjänstliv ut?
•Hur vill församlingarna satsa framöver?

Alla dessa frågor tas upp i
Gudstjänstlivet är en glädje
Visionen för Vattholma pastorat och
ett dokument som heter Förmen också ett kärt bekymdess församlingar handlar om att vara en
samlingsinstruktion och förmer. Ibland är vi få som samhoppets kyrka fylld av liv. En kyrka som
kortas FIN.
las och naturligtvis funderar
sjuder av liv och där hela livet får plats.
vi över vad vi kan göra för att
Vattholma pastorat har nyfler ska känna att man vågar
ligen sammanställt sin förkomma
och bli delaktiga och att
samlingsinstruktion och fått den
Varför firar vi Gudstjänst?
det
ska
kännas
angeläget. I gudsgodkänd.
”Var dag samlades de i templet” tjänsten möter vi Gud men också
Visionen för Vattholma pastorat
(Apg. 2:46-47)
varandra och inte minst oss själva.
och dess församlingar handlar om
Gudstjänsten ska vara det nav som
att vara en hoppets kyrka fylld av
För
att
dela:
allt annat i församlingen kretsar
liv. En kyrka som sjuder av liv och
kring. En församling utan gudsGemenskap
och
en
egen
stund
där hela livet får plats
tjänster är ingen församling- då
med mig själv – möte med Kristus
får vi lägga ned. Tack och lov är vi
Under året kommer olika delar
Liv och rörelse – stillhet och bön
inte där ännu.
av Församlingsinstruktionen att
Glädje och sång – plats för sorg
gås igenom i Kyrkbänken. Vi böroch förtvivlan
Som församling är vi kallade att
jar med gudstjänstlivet och här reReflektion över mitt liv–kamp för
fira gudstjänst; att lovsjunga vår
dogörs kortfattat om vad som står
en bättre värld
Skapare, ta emot förlåtelse och
i FIN.
upprättelse genom Jesus Kristus

4

KYRKBÄNKEN

nr 1 2018

Gudstjänster har alltid firats i
den kristna kyrkan även om det
till en början skedde i hemmen.
De första lärjungarna var judar
och var vana vid gudstjänsten i
synagogan. Därifrån har vi också hämtat ordningen för våra
gudstjänster med psalmer, bön
och bibelläsning.
I vår gudstjänst läser vi tre texter: en text från Gamla Testamentet, en Episteltext (ur något
av breven) och en Evangelietext som handlar om Jesus och
de första lärjungarna.
De allra första lärjungarna började också fira mässa utifrån
löftet att varje gång vi delar
nattvarden så får vi ta emot Jesus själv.

och få kraft och liv av den Heliga
anden. Som luthersk kyrka betonar vi att evangeliet ska rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Med detta menar vi att det
är viktigt att Guds nåd och förlåtelse kommer tydligt till uttryck
och att dop och nattvard kommer
alla människor till del. Dopet är
viktigt och det ska vara lätt att få
tid och plats för dop och dopkaffen.
Det ska få finnas en bredd i
våra olika gudstjänstformer så att
många kan känna att det finns en
gudstjänst som passar dem. En del
vill ha mer liturgi och en del friare
former.
Det ska alltid vara möjligt att
fira mässa – nattvardsgudstjänst –
i någon av våra tre församlingar på
söndagen. Vid nattvardsfirandet
ska druvjuice alltid erbjudas som
ett alternativ.
Varje månad firas en särskild
gudstjänst för små och stora i pasKYRKBÄNKEN
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toratet. I veckorna firas flera olika
gudstjänster såsom veckomässa,
pannkaksgudstjänst och Taizebön.
Dopgudstjänster firas nästan
varje lördag i någon av kyrkorna
och vi har alltid präst och musiker schemalagda för detta. Vi lånar också ut våra kyrkor till andra
kristna samfund för vigslar och
begravningar. I Storvreta träffas
en gudstjänstgrupp varje tisdag
kväll för att samtala inför söndagens gudstjänst. Varje eller varannan vecka firas också gudstjänst
på de två äldreboenden som finns
i pastoratet.

Sång och musik har en bärande
funktion i våra gudstjänster.
Medverkan av kör och sångare/
musiker från församlingen är
viktigt.
Kören har en viktig funktion i att
leda församlingens lovsång och
föra vidare den kyrkomusikaliska traditionen. I Lena kyrka firas
årligen Änglabygdsmässan som
är skriven speciellt för vår bygd.

Sedan ett tiotal år har Vattholma pastorat en vänförsamling vid
namn Highfield i huvudstaden
Harare i Zimbabwe. En gång om
året firas Sondomässan i pastoratet som ett uttryck för vår relation
med Highfield församling. Vänförsamlingsarbetet med Highfield
synliggörs i våra gudstjänster genom förbön, ljuständning, och
kollekter.
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Från första kyrkofullmäktigesammanträdet med de nyvalda fullmäktigeledamöterna.

Mandatperioden 2018–2021
i Vattholma pastorat

Kyrkofullmäktige

Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan
Klas Lundström
Markus Cifuentes
Bodil Davidsson
Åsa Thorsell Bonnevier
Lars Thisner
Pontus Gunnarsson
Torsten Söderström
Ulla Moberg
Ulla-Karin Zetterström
Mikael Haglund
Magnus Wijk
Henrik Rosén
Ersättare
Ulla Lindh
Kenneth Eriksson
Inger Edqvist
Alice Pettersson
Kerstin Högström
Ann-Christin Lindström Larsson
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Kyrkoråd

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kerstin Westman
Hans Josefsson
Laila Jansson
Thomas Karlsson
Gisela Måwe
Annette Andersson
Salme Sorsa
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Mikael Bedrup
Anna-Karin Vaz Contreiras
Ersättare
Ulla Alm

Värna kyrkan i Vattholma pastorat

Klas Lundström, ordf
Henrik Rosén
Bodil Davidsson
Ulla Moberg
Kerstin Westman
Thomas Karlsson, v ordf
Laila Jansson
Alf G Lindström
Ersättare
Torsten Söderström
Lars Thisner
Alice Pettersson
Magnus Wijk
Hans Josefsson
Salme Sorsa
Ann-Marie Tagerud
Mikael Bedrup

Alf G. Lindström
Ann-Marie Tagerud
Carin Björk
Ersättare
Anders Andrén
Lars Göransson
KYRKBÄNKEN
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Församlingsråd
Tensta församlingsråd
Kerstin Johansson
Markus Cifuentes
Ragnhild Wendin
Ulla Moberg
Lars Thisner
Laila Jansson
Ersättare
Alice Pettersson
Erik Boman
Kenneth Eriksson
Arne Alex
Gunborg Alex

Röst- och
mandatfördelning
valkretsvis
Valår: 2017
Val till: Vattholma pastorat
Beslutande organ: Kyrkofullmäktige
Antal mandat: 25
Nomineringsgrupp
POSK
S
KD
VKVP

Röstetal

Procent

Mandat

589
370
96
151

48,8
30,7
8,0
12,5

12
8
2
3

Lena församlingsråd
Åsa Thorsell Bonnevier
Thomas Karlsson
Ann-Christin Lindström Larsson
Torsten Söderström
Kerstin Kronström
Mikael Haglund
Ersättare
Maria Kullsand
Sara Lif
Ulla Lindh
Ingrid Lundström
Susanna Westblom

Ärentuna församlingsråd
Bodil Davidsson
Kerstin Högström
Gunnar Edqvist
Anna Lena Ettermo
Alf G Lindström
Pontus Gunnarsson
Ersättare
Mia Gregstedt
Ulrika Björk
Carin Björk
Henrik Rosén
Åke Andersson

KYRKBÄNKEN

Tack Curt Karlsson
Lång och trogen tjänst är ett uttryck
som används då och då. Det är ett
mycket passande sätt att beskriva
Curt Karlssons insats som förtroendevald i Ärentuna församling och
Vattholma pastorat. Curt avtackades
i samband med gudstjänsten den 28
januari i Storvreta kapell efter en fyraårig period som ersättare i Ärentuna församlingsråd. Det uppdraget kan
sägas ha varit en nedtrappning efter
att Curt sedan mitten av 1970-talet
fullgjort en mängd uppdrag som förtroendevald. Det är svårt att räkna
dem alla men det har bland annat
innefattat att vara med i kyrkofullmäktige i både församling och pasto-

Curt Karlsson, t v, avtackas av Gunnar
Edqvist, tid kyrkorådsordf.

rat, ordförande i församlingens kyrkoråd, ledamotskap i kyrkonämnden
och arbete i fastighetsutskottet när
det fanns ett sådant.

Mellanstadiebarn
välkomna till
Församlingsgården!
På onsdagar välkomnas alla barn som
går i årskurs 4-6 till Församlingsgården i Storvreta. Vi har öppet 17.3020.00 varje vecka utom lovveckor.
Vi börjar kvällarna med att baka, och
efter det blir det möjlighet att spela
brädspel mm.
Vi avrundar kvällen 19.45 med att
prata om hur bakningen gick och be-

nr 1 2018

Summa giltiga röster: 1206
Summa ogiltiga röster: 92
Summa avgivna röster:1298
Röstberättigade:
5763
Valdeltagande:
22,5 %

stämma vad vi ska baka nästa vecka.
20.00 stänger vi.
Har du några frågor eller funderingar
så är det bara att ringa eller maila.
Med vänlig hälsning
Samuel Holmberg, 070 366 82 91,
samuel.holmberg@svenskakyrkan.se
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Musik i pastoratet
11 mars

30 mars

18 mars

1 april

11.00 Sondomässa i Tensta kyrka.
Sammanlyst för pastoratet.
Pastoratets kykokörer.
9.30 Gudstjänst i Tensta kyrka.
Emmy Risberg, flöjt.
11.00 Gudstjänst i Lena kyrka.
Emmy Risberg, flöjt.
11.00 Mariamässa i Storvreta
kapell. Ärentuna kyrkokör.
15.00 Musikcafé i Storvreta
församlingsgård. ”Stilla och nära”
med Pia Holmqvist, sång, kulning
och Helena Ek, piano

25 mars

18.00 Stilla mässa i Lena kyrka.
Kristina Lockner och Ulrica Sjöström, sång.

29 mars

18.00 Skärtorsdagsmässa i Tensta
kyrka. Camilla Martinsson, cello.
19.30 Skärtorsdagsmässa i Lena
kyrka. Camilla Martinsson, cello.

15.00 ”The Crucifixion” av John
Stainer i Tensta kyrka (se artikel
på nästa sida).
9.30 Påskdagsmässa i Tensta
kyrka. Kyrkokören i Tensta och
Lena.

15 april

9.30 Gudstjänst i folkton i Tensta
kyrka. Erika Lindgren Liljenstolpe,
Robert Larsson, Örjan Englund.
15.00 Musikcafé i Storvreta
församlingsgård. ”Visa och Jazz
i 50-60-tal” med Sing-O-alla
qvartetten. Isabelle Biloff,sång,
Alf Östlund, bas, Erik Sunnerstam,
flöjt och Johan Wallin, piano.

22 april

11.00 Högmässa i Lena kyrka.
Kyrkokören i Tensta och Lena

10 maj

8.00 Otta vid klockstapeln i Tensta. Kyrkokören i Tensta och Lena

15 maj

11.00 Högmässa i Storvreta kapell. Ärentuna kyrkokör.

3 juni

15.00 Musikcafé i Storvreta församlingsgård. ”Sommarlängtan”,
visor och allsång med Ärentunakören.
Förhandstips:
20 maj 11.00 Musikal i Lena
kyrka ”Ogräs i rabatten” med
barnkören i Vattholma m.fl.
27 maj 18.00 Vårkonsert i Lena
kyrka med Kyrkokören i Tensta
och Lena inför körresan till Tromsö.

28 april

18.00 Vårkonsert i Lena kyrka.
Beyond Blue (se artikel på nästa
sida).

Nyfiken på fastan?
Det är jag och hoppas att du är
detsamma. Under fem kvällar i
februari och mars, kommer vi att
träffas för att samtala om livet
och den kristna tron. För fastan
handlar inte bara om Jesus väg till
korset, utan också om vår egen väg
genom livet. Fastan är en möjlighet till eftertanke över vår plats i
världen.
Fastesöndagarnas tema talar om
prövning, kämpande tro, kampen
mot ondskan, ja det är tunga ämnen. Men de talar också om kärlek,
livets bröd och Guds mäktiga verk,
som kan förflytta berg.
Som underlag kommer vi att använda oss av Ärkebiskopens fastebok, som det här året är skriven av
Caroline Krook, präst och biskop
emerita i Svenska kyrkan (Stock-
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holms stift åren 1998–2009). Boken bär titeln Nyckelhålet och tar
oss med på en resa i fastetiden, det
är bilder, dikter och text som får
leda oss genom våra samtal. Böcker
finns på plats.

• To 8 mars i Trekanten
• To 15 mars i Trekanten
Mari Papadopoulou, präst

Utdrag ur Ärkebiskopens förord: ”Du får vila i de erfarenheter
av tro som finns mellan denna lilla
boks pärmar. Du får vila i den Guds
nåd som fastebokens femton scener
vittnar om. Men du får också arbeta
– med frågor och tvivel, med allt det
som ett liv i Jesu efterföljd kräver.
Och du får be.”
Om du vill fira bordsmässa, gör
vi det kl 19.00 och ca 19.15 – 20.30
blir det samtal.
KYRKBÄNKEN
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Oratoriet The Crucifixion
i Tensta kyrka på Långfredagen
Kl 15 på Långfredagen framför
Kyrkokören i Tensta och Lena under ledning av kyrkomusiker Ulrica Sjöström oratoriet ”The Crucifixion” av John Steiner, oratorium
för två solister, kör, orgel och församling. Medverkande, förutom
kören, är Helgi Reynisson, bas,
Niclas Bockgård, tenor och Inger
Knecht Lindmark, orgel.
Sir John Stainer (1840 – 1901)
var en engelsk kompositör och organist vars musik idag till stor del
fallit i glömska förutom oratoriet
The Crucifixion, ett verk som ofta
framförs under passionstiden i
många kyrkor runt om i världen.
John Stainer föddes i Southwark,
London, son till en skåpmakare.
Han blev körsångare i St Pauls
Cathedral när han var tio år gammal och fick redan som sextonår-

ing tjänsten som organist vid St
Michael's College, Tenbury. Han
blev senare organist på Magdalen
College, Oxford, och därefter organist i St Pauls Cathedral, London. När han gick i pension återvände han till Oxford för att bli
professor i musik vid universitetet.
John Steiner skrev fyra oratorier.
Det tredje, The Crucifixion (Korsfästelsen), skrevs 1887 och han
tillägnade det sin "elev och vän W.
Hodge och kören" i St Marylebone
Parish Church i London. Verket
uruppfördes av kören torsdagen
den 24 februari 1887, dagen efter
Askonsdagen, och har sedan dess
framförts varje år i Marylebone
Church, i år alltså för 131:a gången.
The Crucifixion, John Stainers mest kända verk, tar oss på
en känslomässig och andlig resa,
Kristi resa, en resa mot korset som

väntar Jesus på Golgata kulle, strax
utanför Jerusalems murar. Men
också den resa då Gud Faderns
plan för skapelsens frälsning fullbordas.

Vill du vara med och
sjunga?

Beyond Blue
Närvaro - En stund här och nu

Foto: Ewa Almqvist

Den 25 april medverkar vokalgruppen Beyond Blue i vårkonserten i
Lena kyrka kl 18.00. De vill med sina framträdanden beröra människor genom både musik och sceniskt uttryck. Låtarna framförs utifrån
gruppens sammansättning av röster och de anpassar inriktningen till
varje enskilt sammanhang och föreställning.
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Det sägs att en gång körsångare alltid körsångare. Du som har en bakgrund som körsångare tidigare i livet
– varför inte ta upp det igen och gå
med i Kyrkokören i Tensta och Lena
eller i Ärentuna kyrkokör?
Du som aldrig har sjungit kör förut men anar att detta är något du vill
pröva på – kontakta någon av kyrkomusikerna så berättar de mer om
vad det innebär. Erfarenhet är inget
man föds med men som man samlar
på sig. För nybörjaren kan det ta lite
tid, men i goda stämkamraters sällskap går det mycket fortare än man
kunde ana.
Välkommen att delta i något av
det roligaste man kan göra - Sjung i
kör!
(Kontaktadresser se sid 15)
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Torsdagen den 25 januari gästades
pastoratet av diakon Annika Spalde
som talade om mystik. Annika Spalde är fredsaktivist, djurrätts-aktivist
men också intresserad av mystik.
Ordet mystik kommer av grekiskans
mystikos = som hör till mysterierna.
Den som varit med om en mystik
upplevelse känner att något uppenbaras för en som man inte varit med
om tidigare. Mystiker kan beskrivas
som de som vill nå förening med det
översinnliga eller det gudomliga och
erfara den sanna verkligheten genom
att kontemplativt fördjupa sig i den
inre erfarenheten.

Mystik- möte det gudomliga
Årets första temakväll i serien ”Andlig längtan”

Mystiker finns inom alla religioner
och ofta känner de en närhet till
varandra eftersom de delar likartade upplevelser. Annika Spalde menade att kontemplation är en form
av mystik upplevelse och med det
skulle man kunna säga att alla,
som söker Gud och erfar en gudomlig närvaro eller överrumplas
av en intensiv lyckokänsla som går
utanför en själv, har varit med om
en mystik upplevelse. Eller med
ett citat ur hennes bok: Mystik och
politik ”Gud är inte en religiös idé
utan en pulserande verklighet, ett
levande Mysterium som möter oss
i och genom allt.”
Annika Spalde berättade om
Matthew Fox – en amerikansk
präst som talar om skapelsepositiv
andlighet, dvs att man känner en
helhet med skapelsen och allt skapat. Allt hör samman och jag är ett
med helheten.
Hon lyfte också fram skillnaden mellan vänster och höger
hjärnhalva och menade att den
vänstra har dominerat de sista år-
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hundradena. I höger finns känslor
och sinnesförnimmelser medan
den vänstra står för logik, teknik
och detaljer. För att komma åt
den högra hjärnhalvan behöver
vi stimulera den och det kan ske
genom Kroppen, Naturen, Själen
och Konsten. Dessa hjälper oss att
komma i kontakt med vår högra
hjärnhalva.
Skönheten i skapelsen påverkar
oss. I förundran över hur fantastiskt allting är till, föds en längtan
efter att värna och vårda det sköna och det ger upphov till etiska
handlingar. På det viset hänger
mystik/förundran ihop med aktiva
handlingar för att rädda människor, djur och jorden. Mystik leder,
eller borde leda, till engagemang
för rättvisa och ökad medkänsla.
Sammanfattningsvis kan man
säga att det finns flera sätt att erfara Gud, t.ex genom att:
• erfara Skaparen i skapelsen
• släppa taget om egot och 		
bara vara

•
•

erfara att Gud föds inom en
erfara Gud i medkänsla och
engagemang för rättvisa

Annika redogjorde också för
några av kristendomens stora mystiker som Johannes av Korset, Hildegard av Bingen, Julian av Norwich, och Mäster Eckhart.
Mystikern Mechthild av Magdeburg beskriver den mystika process som sker i den som engagerar
sig för rättvisa och ökad medkänsla: ”Stort är den Gudomliga Kärlekens utflöde för det är aldrig stilla.
Ständigt, outtröttligt strömmar
det ut så att de små kärl som vi är
kan fyllas till brädden och också
flöda över”.
Text: Eva Åsjö

Kommande temakvällar
22 mars En jordnära andlighet – om
IONA-rörelsen. Storvreta församlingsgård
26 april Vägledning i livet – om ignatiansk spiritualitet. Storvreta församlingsgård
KYRKBÄNKEN

nr 1 2018

Tensta församling
Kyrka för Fairtrade
Söndagen den 11 mars, Midfastosöndagen, är det dags för Tensta
församling att diplomeras som
Kyrka för Fairtrade. Totalt har drygt
180 kyrkor i Sverige diplomerats
från 2009. Ärentuna församling
diplomerades redan 2012 och Lena
församling följde året därpå.
Efter ett intensivt arbete under
hösten av Tensta församlings internationella grupp får nu även
den tredje församlingen i pastoratet detta diplom, som innebär
ett aktivt ställningstagande för en
mer rättvis handel och etisk konsumtion.
Det är kyrkor och samfund i
Sverige genom Sveriges kristna
råd (SKR) i samarbete med Fairtrade Sverige och Organisationen
Fair Trade Återförsäljarna som
står bakom diplomeringen. För att
diplomeras krävs bl a att församlingen, dvs att vi,
•i största möjliga mån använder
fairtrademärkt kaffe, te och
andra produkter i vår verksamhet
•sprider kunskap om rättvisefrågor och möjligheterna att
påverka som konsument
•skapar opinion för rättvis handel och deltar i kampanjer och
andra utåtriktade aktiviteter

Tensta församling
diplomeras till

Kyrka för Fairtrade
Storvreta den 11 mars 2018

Karin Wiborn, Generalsekreterare
Sveriges kristna råd

Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor och samfund genom Sveriges kristna
råd i samarbete med Fairtrade Sverige och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Fairtrademärkt kaffe och te har
länge varit naturliga inslag i hela
pastoratet. Likaså finns det möjlighet att köpa gudomligt god choklad och andra fairtrademärkta
produkter i församlingarnas lokaler. Under hösten fick deltagarna i
Träffpunkt dagtid i Skyttorp dessutom lära sig mer om vad märkningen innebär och prova både
choklad, banan och hudkräm. I
alla barngrupper och konfirmandgrupper är det ett stående inslag
att jobba med denna fråga också.
Detta är några exempel på hur församlingarna i Vattholma pastorat

uppfyller kriterierna för att vara
Kyrka för Fairtrade.
Diplomeringen sker den 11 mars
i samband med Sondomässan,
som firas med hjälp av pastoratets kyrkokörer, musikern Martin
Svensson och förra kyrkoherden
Christina Engqvist. Sondomässan
är i sig en påminnelse om det vänskapsband som finns mellan Vattholma pastorat och församlingen
Highfield i Harare, Zimbabwe.
Välkommen att fira en zimbabwisk-svensk gudstjänst med härliga rytmer och skön gemenskap!

4/4 En hälsning från Mumindalen
Sång, musik och lite annat med Mattias Boije. Påsklunch 70 kr, anmälan
senast 13/4 tel. 0708-760217
18/4 Damer som tar sig ton
Nonakören under ledning av Helena
Engardt sjunger allt från hymner till
jazz

2/5 Sekatör och klaver
Växter och visor i en salig blandning
med Ulrica Sjöström
16/5 Resa i Österled
Pastoratsresa till Roslagen, 300 kr
Anmälan senast 9/5, Tel: 018366210, vattholma.pastorat@
svenskakyrkan.se

Träffpunkt dagtid
Sockenstugan i Tensta varannan onsdag kl. 11.00 Vi träffas och tar del
av ett timslångt program och delar
därefter en lättare måltid.
21/3 Sånger vi minns.
Gamla schlagers och visor med Singo-alla trio
KYRKBÄNKEN

nr 1 2018

11

Barngrupper i pastoratet
Församlingsgården, Storvreta
Måndagar
13.30–16.00 Öppen förskola
Tisdagar
15.30–17.00 Star kidz åk 3–4,
frukt
Onsdagar
15.00–17.00 Teatergruppen alla
åldrar, fika		
Torsdagar
9.30–12.00 Öppen förskola 0-2 år
med småbarnssång
14.00–15.00 Sångsvamparna F-åk 2
15.00–16.30 Kyrkråttorna F-åk 2
Fika från 13.30
Fredagar
9.30–12.00 Öppen förskola,
Möjlighet till grillning
Trekanten, Vattholma
Öppna lekskolan
Måndagar och torsdagar kl 9.00–
12.00.
Miniorer
Måndagar och tisdagar kl 14.00–
16.00
Barnkör
Onsdagar 14–15.15
Kyrkans Hus, Skyttorp
Barnkör
Torsdagar 15-15.45 för barn från
fsk- uppåt.
Barnverksamheten i Skyttorp påverkas av ombyggnation. Ta del av aktuell information via pastoratets hemsida eller Tensta Facebook.
Det kommer att vara Öppet hus i
Tensta, sockenstugan på tisdagar
9-12.
Kontaktpersoner (adr se sid 15)
Storvreta
Ulla-Karin Zetterström
Ingrid Ivarsson
Vattholma
Gabriella ”Bella” Bergkvist
Skyttorp
Emmeli Andersson
Frågor barnkörverksamhet:
Storvreta Margareta Ranudd
Vattholma Ulrica Sjöström
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Foto: Ulrica Sodren, IKON

Vill du ge av din tid?

Det finns många människor i vårt
samhälle som är ensamma, som dragit sig undan, som inte syns och hörs,
som kanske inte kan ta sig ut från
hemmet, men som längtar efter att
ta en kopp kaffe med en medmänniska. Då har du en viktig funktion att
fylla. Välkommen att bli en del av vår
besöksgrupp.

Om du vill veta mer eller anmäla dig
till besöksgruppen är du välkommen att kontakta Ingela Wikander,
pastor i Lyckebokyrkan, tel 018-63
3032, mail ingela.wikander@lyckebokyrkan.se eller Charlotta Nilsson,
diakon, tel 0708-585 13 58, mail
charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Jag finns här för dig

Sy och Stickjunta

Om livet känns tungt, om du har sorg,
om du bara vill prata över en kopp kaffe, så finns jag här. Kontakta mig, Charlotta Nilsson diakon. Adr se sid 15

Kyrkträffen

Församlingsgården Ärentunavägen 3,
Storvreta. Programmet börjar kl 11 och
avslutas med lunch kl 12, pris 50 kr.
20 mars Christian Holmbäck som varit
internationellt verksam för Pharmacia i
Mellersta Östern, Fjärran Östern, Afrika, Västeuropa och USA. Vi får lyssna
till Christian som talar om kulturskillnader, kulturkrockar och att det inte är så
mycket som är självklart
3 april Vi får möta våren i musikens
tecken tillsammans med Rolf Larsson,
präst och musiker.
17 april Musik med Ottarsbälgarna –
Bengt Jansson i spetsen där gruppen
består av en dam och tre herrar, spelar
och sjunger visor, gammaldans schlager och jazz.

Vill du sy, sticka, virka, brodera eller
annat över en enkel fika? Här kan du
småprata, handarbeta, byta stickerfarenheter och mönster.
Vi vill skapa ett andrum för dig, en chans
att fylla på med energi, kanske ha en
stund för dig själv utan ansvar för barn
och hem, kanske bryta din ensamhet.
Församlingsgården i Storvreta
Onsdagar ojämna veckor 18–20.30.
Kaffe/te finns att köpa för 20 kr.
Ingen föranmälan. Alla är välkommen,
man som kvinna, alla åldrar.
Har du frågor ring Charlotta Nilsson
diakon (adr se sid 15)

Vinnare av julkrysset
Grattis, ett bokpris kommer på
posten!
Ingegärd o Paul Ekman, Storvreta
Ulla Monié, Storvreta
Irene Forsman, Storvreta
KYRKBÄNKEN
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Ur församlingsboken
Tensta
Döpta
11/11
13/1
28/1
4/2

Noel Håkan Dürén
Ines Alva Marianne Nordenström
Thea Maria Burman Rizkalla
Wilma Svea Maria Steineck-Falk

Vigda
7/2

Dennis Isaksson
och Elina Andersson

Avlidna
11/11 Eva Sonja Margareta Lindwall
17/12 Stig Sivert Nekamor Lundin
25/1 Karl Bertil Torkelson

Lena
Döpta
25/11 Alva Helena Kristina Rutberg
26/11 Jack Steven Eric Englund

Vigda
25/1

Thomas Sundberg
och Elisabet Lidholm

Avlidna

Julspel med teatergruppen
Det är julafton och Pappa Panov,
den gamle skomakaren, väntar på
en speciell gäst. Han har läst berättelsen om Jesus som föddes i
ett stall och hur de visa männen
kom med gåvor till honom. Pappa
Panov hade velat ta hand om Jeusbarnet och ge honom av det lilla
han har. Plötsligt hör han en röst
som talar om att han ska få besök
och så börjar historien om dagen

som för den gamle skomakaren
börjar med bekymmer men slutar
i äkta julglädje.
Denna fina berättelse framfördes vid julfesten den 7 januari i
Församlingsgården i Storvreta.
Gripande, varmt och väldigt fint
framfört att församlingens egen
teatergrupp.

Ett stort tack till er som skänkte julklappar till vår julklappsinsamling.

22/11
22/12
7/1
7/1
29/1
1/2
3/2

Henry Ingemar Karlsson
Gerd Anne Marie Landfeldt
Karin Gunvor Wikstrand
Sune Einar Lennart Sjöberg
Gert Thomas Sundberg
Lena Viktoria Margareta Lundell
Gunnel Anna-Lena Fondelius

8/2

Inez Charlotta Almgren

Ärentuna
Döpta
11/11 Esther Brita Ingrid Franzén
11/11 Carl Nils Stefan Ilbäck

Avlidna
20/11
11/12
15/12
7/1
22/1
2/2
8/2
13/2
16/2

Annica Lannerskans
Britt-Inger Viola Johansson
Anna Julia Ulrika Sweijer
Anders Oskar Tolf
Arne Östlund
Erik Gunnar Lundin
Kurt Roland Wennberg
Harriet Alma Viola Remnemark
Leif Bernt Gunnar Jansson

Upplands nation emottog klapparna med stor glädje och de delades ut på
deras julfest till behövande.		
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Besök i Det heliga landet

I höstas besökte medarbetare i
Vattholma pastorat. Det heliga
landet, Israel/Palestina, i två omgångar. Först åkte några som arbetar med Bibeläventyret i en resa
organiserad av Svenska bibelsällskapet, som en fortbildning för
just bibeläventyrare. Därefter åkte
en diakon och elva präster från
Upplands västra kontrakt i en resa
organiserad av kyrkoherde Mats
Thurfjell, Björklinge. Vattholma
pastorat representerades på den
resan av Eva Åsjö, Charlotta Sörensen Nilsson, Björn Dahlman
och undertecknad.
Det blev en omtumlande vecka.
Vi reste både i Jesu (bibliska) fotspår och i den nutida situationen,
med den nybyggda muren, separationsbarriären, påtagligt nära.

14

I Jesu fotspår

Resan inleddes i Galileen med
ett besök i Nasaret och den kyrka
som enligt traditionen är byggd
där Maria fick budet om att bli
Jesu mor av ängeln Gabriel. Vi var
upp på Saligprisningarnas berg,
ner till Genesarets sjö, såg platsen
för brödundret och platsen där den
uppståndne Jesus mötte lärjungarna och bjöd på mat. Vi såg utgrävningar i Kafarnaum med Petrus
svärmors hus och firade mässa där
Jesus, enligt en tradition, lämnade
lärjungarna efter uppståndelsen.
Vi besökte också Födelsekyrkan
i Betlehem, Herdarnas äng utanför
staden och vandrade i och utanför
Jerusalem, såg Olivberget, gick Via
dolorosa (Smärtornas väg) etc.

Möte med den palestinska
verkligheten
En stor del av resan präglades av
möten och intryck av den djupa
konflikten mellan Israel och Palestina, en konflikt som känns långt
ifrån en lösning. Vi lärde oss om
ockupation och frustration, om
trakasserier och kamp för mänskliga rättigheter och mycket mer.
Svenska kyrkan samarbetar med
och stödjer många organisationer
och några av dessa fick vi möta
företrädare för, bl a EAPPI, Ekumeniska följeslagarprogrammet
i Palestina och Israel, som består
av volontärer utsända av Kyrkor-
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nas världsråd. Följeslagarna finns
med som en skyddande närvaro på
utsatta platser t ex vid s k checkpoints. Dessa tvingas palestinier
passera dagligen för att kunna
komma till jobb och skola och
riskerar där att trakasseras av israelisk militär. Inte minst viktiga
är följeslagarna för skolbarnen.
EAPPI samlar också in data och
rapporterar för att världen ska få
veta vad som pågår.

Adresser

Förutom EAPPI fick vi möta
kristna palestinier som arbetade
med försoningsprocesser främst
inom palestinska familjer i organisationen Wi’am och en judisk rabbin från organisationen Rabbis for
Human Rights (RHR). Även dessa
organisationer får vi vara med och
stödja genom Svenska kyrkans internationella arbete.

Präster och diakon

Det vi fick se och vara med om
under resan ledde till många olika
känslor och tankar. Det är fantastiskt att få se att platser i Bibeln
faktiskt finns på riktigt och samtidigt så sorgligt att se att så mycket
splittrar och söndrar i stället för
att bygga gemenskap. De möten
vi fick vara med om ingav i alla
fall hopp. Det finns människor på
plats som tror på och verkar för
fred och försoning, och i det arbetet får vi vara med. Låt oss be.
Text: Kristina Lockner
präst

Internet

E-post: vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se
De flesta anställda nås på ”fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se”
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vattholma
Webb-red: Camilla von Knorring, camilla.von.knorring@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
tel: 36 62 10
Kamrer Martin Karlsson			
tel: 31 52 50, 070-546 17 70,
		
martin.s.karlsson@svenskakyrkan.se
Adm.ass. Helena Hallsten		
tel: 31 44 85
Informatör Camilla von Knorring		
tel: 072-731 11 55
Kh Eva Åsjö				
tel: 0702-99 52 80
Km Mari Papadopoulou			
tel: 0730-20 36 61
Km Kristina Lockner			
tel: 0703-14 50 44
Km Elsa Westberg			
tel: 0706-87 00 63
Diakon Charlotta Sörensen Nilsson
tel: 0705-85 13 58
		
charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

tel: 070-36 68 291

Ärentuna

(Swish 123 073 15 70)

Tensta		

(Swish 123 657 13 01)

Lena		

(Swish 123 269 50 47)

Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
Förs.ped. Ingrid Ivarsson			
Husmor Therése Lagerquist		

Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Emmeli Andersson		
Förs. ass. Mattias Boije			

Trekanten				
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		

Kyrkomusiker

Ärentuna: Margareta Ranudd		
Tensta/Lena: Ulrica Sjöström 		

Kyrkvaktmästare

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

Församlingsrådens ordföranden
Ärentuna: Bodil Davidsson		
Tensta: Markus Cifuentes		
Lena: Thomas Karlsson			

tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07

tel: 37 90 45
tel: 070-230 37 73
tel: 070-730 03 84

tel: 35 07 09
tel: 0703-10 50 67

tel: 0705-84 44 84
tel: 076-823 77 55
tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 90 15, 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04
tel: 070-224 04 97
tel: 073-061 38 10
tel: 070-189 11 72

Kyrkorådet
Ordf: Klas Lundström			
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Gudstjänster i våra kyrkor
Mars

11 sönd Midfastosöndagen
11.00 Sondomässa, 		
kyrkokörerna, Tensta
13 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
18 sönd Jungfru Marie Bebådelsedag
9.30 Gudstjänst, Emmy
Risberg, flöjt, Tensta
11.00 Gudstjänst, Emmy
Risberg, flöjt, Lena
11.00 Mariamässa, kör, 		
Storvreta
15.00 Musikcafé, Storvreta
20 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
22 tors 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka från kl 17
25 sönd Palmsöndagen
9.30 Familjemässa, Tensta
11.00 Gudstjänst med små
och stora, barnkör, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena
18.30 Gudstjänst, Storvreta
26 månd 18.30 Andakt, Storvreta
27 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
28 onsd 18.30 Andakt, Storvreta
29 tors Skärtorsdagen
18.00 Mässa, Tensta
18.30 Mässa, Lyckebo-		
kyrkan		
19.30 Mässa, Lena
30 fred Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst, Ärentuna kyrka
15.00 Gudstjänst vid korset, The Crucifixion av John
Steiner, kyrkokören, Tensta
18.00 Gravläggningsgudstjänst, Lena

31 lörd Påskafton
23.00 Påsknattsmässa, Lena

April

1 sönd

Påskdagen
9.30 Högmässa, kyrkokören, Tensta
10.00 Ekumenisk påskgudstjänst, Lyckebokyrkan

2 månd Annandag Påsk
11.00 Ekumenisk högmässa,
internationella gruppen/		
missionsrådet, Storvreta
3 tisd
18.30 Mässa, Storvreta
8 sönd

2:a sönd i påsktiden
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta

15 sönd 3:e sönd i påsktiden
9.30 Gudstjänst i folkton,
Tensta
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
15.00 Musikcafé, Storvreta
17 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
22 sönd 4:e sönd i påsktiden
11.00 Högmässa, kyrkokören, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, barnkören, Storvreta
14.00 Gudstjänst med 		
afternoon tea, Tensta
18.00 Ekumenisk lovsångs
gudstjänst med bön för Storvreta, Lyckebokyrkan
24 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
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29 sönd 5:e sönd i påsktiden
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena

Maj

1 tisd
3 tors

18.30 Mässa, Storvreta
18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka från kl 17

6 sönd

Bönsöndagen
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Konfirmationsmässa,
Ärentuna kyrka
14.30 Familjedag i Klubbis,
Skyttorp med Sångpiraterna
Ako och Grosse. 16.00 		
Gudstjänst,		
18.30 Mässa, Storvreta

8 tisd

10 tors Kristi Himmelsfärds dag
8.00 Otta med kyrkokören,
Tensta
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Kung Skutes hög, brukssextett
15 sönd Sönd före Pingst
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, kyrkokören, Storvreta
15 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

Vernissage
Välkommen på invigning med
mingel den 28 mars kl 17.00 i Församlingsgården i Storvreta. Utställningen håller på t o m v 15.
Utställare är Matilda Wållsten
och Ulla Greijer.

Matilda Wålsten
”Jag är fritidskeramiker som
drejar och kavlar/formar i stengodslera. Mina hantverk är bruksföremål. De går att värma dem i
ugn och micro/diskas i maskin.
Att skapa får mig att må bra och
uppskattas det av andra är det en
bonus!”
Ulla Greijer
”Jag går andra året på en broderiutbildning på Västerbergs folkhögskola. Jag kommer att visa
upp en del av mina alster därifrån
och lite annat som mina Dorset
buttons, som man kan använda
till exempel som smycken."

