Kyrkbänken
NR 2 2018
Pingstdagen – 12:e sönd eft Trefaldighet
maj – augusti

I våra församlingar har vi valt att
pröva den nya musiken och för att lära
oss det nya har vi bestämt att under 2
år gå igenom allt det nya så att vi får
lära oss att sjunga de nya melodierna.
Sedan kan vi utvärdera och bestämma
hur vi ska använda de olika musikserierna.

Kyrkoherden har ordet:
Denna vecka tar vi emot en ny kyrkohandbok i vår kyrka. Kyrkohandboken innehåller ordningar för alla
gudstjänster och nu har man gått igenom innehållet för att se över språk
och musik. En del nya böner har tillkommit och andra har skrivits om,
en del ny musik har också tillkommit
medan det mesta av det vi är vana vid
finns kvar.
Ordningen för dop, vigsel och begravning är också ändrad så det kan
vara så att ni inte riktigt känner igen
er i fortsättningen även om det mesta
är sig likt.

Det kommande halvåret kommer vi
att fira gudstjänster med musik skriven av Karin Runow. Musiken är mer
svängig och lätt att lära. Från Första
advent byter vi och firar gudstjänster med en annan typ av musik under
sex månader. Jag tycker att det ska bli
spännande att få ny musik och nya ord
och ser fram emot att få ta den nya
Kyrkohandboken i bruk.
Vad händer annars i pastoratet? Just
nu renoverar vi Lena kyrkas sakristia
och till hösten kommer kyrkan att
stängas för att bryta upp golvet och
mögelsanera. Under tiden kommer
gudstjänsterna att firas på Trekanten.
Till hösten ska vi också välkomna
en ny kyrkomusiker till Tensta-Lena
och en ny präst till Lena församling.
Det är Ulrica Sjöström och Mari Papadopoulou som slutar. Ulrica börjar
en tjänst utanför Enköping och Mari
flyttar hem till Skåne. Vi önskar dem

lycka till och tackar för en bra arbetsinsats och fint kamratskap.
Dessutom ska Maj-Inger Johansson gå i pension men vi hoppas att vi
får se henne ibland eftersom hon bor
kvar i pastoratet. Även henne tackar
vi för en mycket god arbetsinsats och
fint kamratskap. Samtliga kommer att
avtackas vid gudstjänsten i Lena den
20 maj.
Pontus Adefjord ska läsa sista året
till präst och slutar i sommar efter
många goda år och avtackas den 1 juli
i Tensta. Den tjänsten har Mattias
Boije fått efter att ha vikarierat under
ett år.
Med önskan om en skön sommar till
alla i Tensta, Lena och Ärentuna församlingar ! Hoppas att vi ses på något
av våra sommarcafeer, någon friluftsgudstjänst eller annan gudstjänst.
Gud välsigne er!

Er kyrkoherde Eva Åsjö

Tack för mig…
Efter fem år i Uppsala, har vår familj
bestämt sig för att återvända till vårt
hem i Helsingborg. För vår del blir det
en sommar fylld av en hel del måsten,
men jag ska absolut se till att det finns
tid för latmaskdagar också.
Från mina år här i Lena församling
tar jag med mig många fina minnen
och hoppas att jag även lämnar sådana
efter mig. Tänk så många människor
jag har haft glädjen att få möta och
lära känna, både i sorg och glädje.

I skrivande stund vet jag inte vilken
församling jag kommer att arbeta i,
men ser med tillförsikt på framtiden.
Det är med stort vemod som jag
säger farväl både till arbetskamrater
och församlingsbor. Jag önskar er alla
Guds stora välsignelse.

Mari Papadopoulou

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: Påskvandring. Foto: Anki Lindström Larsson

2

KYRKBÄNKEN

nr 2 2018

Foto: Lotta Sundberg, IKON

Att våga skjuta upp – låta själen vila
Tillhör ni också dem, som redan börjar längta efter sommaren så fort tolvslaget är över på nyårsafton? Ja, sån
är i alla fall jag! Jag har väldigt svårt
för de långa och mörka månaderna
på året och sen är det ju det där med
den ”svenska sommaren”. Man vet ju
aldrig riktigt hur det blir, oavsett om
man lyssnar på metrologerna eller
dem som spår i renmagar. Den svenska
sommaren lever sitt eget liv och kan
bli allt ifrån fantastiskt underbar med
värme och grönska, till förskräckligt
kall och bara regna bort.
Förhoppningarna brukar vara stora. Hur ska det bli i år och hur ska vi
hinna med allt? Kanske ska fönstren
målas om, garderoberna städas, verandan byggas eller förrådet röjas. Barnen
skjutsas till stranden om solen skiner
och sen har vi kanske den klassiska
simskolan som måste genomlidas,
både i ur och skur. Ja, det är mycket
som ska hinnas med och alla ska vara
nöjda och glada.
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I Guds tystnad får jag vara, ordlös,
stilla, utan krav. Klara rymder, öppna
dagar: här en strand vid nådens hav.
Mitt i alla måsten, får vi inte glömma
att Gud viskar till oss, att det också
finns ett Nådens hav. I det havet får
vi dyka ner och rena oss, bli fria från
det som jagar och tynger oss, bli fria
från måsten och tvång. Trots allt, så
får sommaren många av oss att slå ut i
full blom. Uteserveringarna tycks öka
i antal och Sveriges befolkning vallfärdar till kaffemuggarna. Gasolvärmarna och fleecefiltarna ligger och
väntar på oss, så att vi kan hänga och
bara njuta av att få vara.
I Guds kärlek vill jag vila, vet mig
önskad, älskad, sedd. Övar mig i barnets
tillit, prövar höjd och djup och bredd.
Ordet semester är synonymt med orden ledighet, vila, rekreation och fritid, något vi lätt glömmer bort. Men
Gud skapade också världen med en
vilodag, en dag då vi kan släppa allt

och vandra en stund med Gud. Vågar
vi fråga oss själva om vi har plats för
Gud i våra liv? Gud har alltid plats för
oss.
I Guds Ande kan jag andas: bön ger
liv ur död som svar. Ögonblickets närhet
rymmer allt som blir och är och var.
Kanske kan det bli ett mål med just
denna sommar, att bara vara och låta
bli alla ”måsten”. Att våga skjuta upp
det som går, till morgondagen och
bara lata sig tillsammans med Gud.
Att låta Anden få vara våra lungor och
ge oss ny kraft att låta både kropp och
själ vila ut.
Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn. Medan hemligheten
djupnar viskar Fadern ömt mitt namn.
Mari Papadopoulou
präst

(Kursiv text, Svenska psalmboken nr 522)
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”Döp dem och lär dem”
I föregående nummer av Kyrkbänken berättades om den
församlingsinstruktion (FIN) som utarbetats för Vattholma
pastorat. De olika delarna i FIN kommer att presenteras i
Kyrkbänken och nu har turen kommit till temat undervisning.

Vårt uppdrag att undervisa om den
kristna tron bottnar i dop- och missionsbefallningen som Jesus ger sina
lärjungar innan sin himmelsfärd
(Matt 28:16–20). Och undervisat om
den kristna tron har kyrkan gjort ända
sedan dess och den slutar inte heller
nu. Speciellt viktigt är vårt uppdrag
som undervisare i dessa tider när kunskapen om kristen tro minskar.
Målet med vår undervisning är att
församlingen ska vara en trygg plats
där människor kan växa i mognad
och utvecklas, både som människor
och som kristna – ”en växtplats för
alla döpta”, som det formulerats i FIN.
Detta gäller alla i pastoratet även om
vi har en låg medelålder och mycket
av vårt undervisande arbete riktar sig
till barn och unga.
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Några centrala mål inom undervisning:
• Öka antalet konfirmander
• Samtals- och temakvällar kring kristen tro
• Utveckla samarbetet med skolorna

Dop och missionsbefallningen
Matt 28:16–20
De elva lärjungarna begav sig till
Galileen, till det berg dit Jesus hade
befallt dem att gå. När de fick se
honom där föll de ner och hyllade
honom, men några tvivlade. Då
gick Jesus fram till dem och talade
till dem: ”Åt mig har getts all makt i
himlen och på jorden. Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar: döp
dem i Faderns och Sonens och den
heliga Andens namn och lär dem
att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till
tidens slut.”

Angående undervisningen av barn
och unga gäller det att ge utrymme
för kreativa verksamheter såsom mu-

sik och drama. Detta vidgar förståelsen för kristen tro genom kreativitet
och utvecklar även den ungas egen
självkänsla och när vi kan göra det
inom församlingen skapar vi en miljö
där unga får växa som människor och
även som kristna.
Konfirmandundervisningen
får
ganska stort fokus i församlingsinstruktionen. Det är ett långsiktigt
mål inom pastoratet att få en ökning i antalet konfirmander. Inom
undervisningen av ungdomar är det
relevant att vara varierande och beröra aktuella frågor. Det kristna budskapet är det samma men det måste
få finna sin roll i konfirmandernas
livssituation. Unga formas mycket av
det som gör intryck på dem. Därför
är det viktigt att utöver faktakunskap
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betona kristna värderingar. Konkret
nämner vi i FIN att våra verksamheter med barn och unga ska lyfta fram
människovärdet och motverka rasism
och främlingsfientlighet.
För att fortsättningsvis locka barn
och unga till våra verksamheter är det
en central del av arbetet att hålla en
god kontakt till skolorna och daghem.
Vi erbjuder bland annat möjligheten
till bibeläventyr i skolorna där vi från
församlingen får komma och underlätta religionsundervisningen och lära
barnen bibliska berättelser. Dessutom
bjuder vi även in skolklasser till olika
temadagar och vandringar, speciellt
kring globala veckan och påsk.
Utöver undervisningen av barn
och unga är vidareutbildning för
våra volontärer viktigt och något att
uppmuntra. Det betyder i praktiken
att det ska finnas möjlighet att delta
i olika utbildningar och kurser som
ordnas på riks- eller stiftsnivå.
Även för dem som inte är volontärer
ska det finnas möjlighet till fördjupning i kristen tro. Detta uppmuntras
genom temakvällar under terminerna
samt olika samtalsgrupper. När anställda, förtroendevalda, volontärer
och församlingsmedlemmar möts ska
det vara naturligt att tala om lärjungaskap samt om personlig utveckling i
tron. Vi får inte vara blyga i våra samtal kring den tro vi samlas kring.
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Apg 8:30–31
– Förstår du vad du läser?
– Hur skulle jag kunna det utan att
någon vägleder mig?

Trots dessa mera övergripande mål
är det viktigt att komma ihåg att kristen tro är något som vi inte alltid kan
lära oss allt kring, den måste levas och
upplevas. Därför är det viktigt att
undervisningen ständigt kopplas till
gudstjänst- och andaktslivet. Kristen
tro är något som vi övar oss i och det
praktiska kristna livet är något som
ska få prägla vår undervisning.
Mattias Boije
församlingsassistent

Katekumenat –
vuxen väg till tro
• Du är nyfiken på kristen tro och vill
veta mer.
• Du känner Guds närvaro och vill
utforska och dela erfarenheter med
andra.
• Du kanske ångrar att dopet eller
konfirmationen aldrig blev av som
ung eller undrar vad det egentligen
handlar om.
Oavsett ingång är detta möjligheten för dig! Tillsammans med präst,
medvandrare och jämlikar får du under ett läsårs tid fördjupa dig i trons
mysterium och kärlek. Utgångspunkten är att ingen människa är
ett oskrivet blad utan att vi alla har
något att dela med oss av. Vad vill
du prata om som har med kristen tro
och livet att göra?
Om intresse finns startar en ny
grupp i höst i Storvreta. Dag, tid och
plats beror på gruppen, men ungefär 1,5–2 timmar varannan vecka
brukar vi hålla på. Året avslutas med
någon form av resa, kort eller längre,
i närområdet eller utomlands. Du är
med och bestämmer!
Vill du veta mer och kanske anmäla
intresse och föreslå dag och tid för
träffarna? Kontakta Kristina Lockner, ansvarig präst

5

Ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan
Vad betyder egentligen det? Jo, det
betyder att efter den 20 maj (Pingstdagen) kommer gudstjänsten att fortsätta vara som en vanlig gudstjänst i
kyrkan, men vi som är anställda måste
se över alla agendor, gudstjänstordningar, så att vi använder de texter
och den musik i gudstjänsten som nu
är fastställda. Den handbok vi haft de
senaste åren kom 1986 och dessförinnan 1942, så det är inte så ofta man
gör om i gudstjänstordningarna och
mycket kommer att vara sig helt likt.
Det som kommer att märkas mest är
musiken.
I gudstjänsten finns en hel del s.k.
liturgisk musik. Det är musik som
bara prästen sjunger eller präst med
församling sjunger. I psalmboken hittar vi i dagsläget den liturgiska musiken under 695-700. Det mesta av den
musiken finns kvar i nya handboken.
Det som har hänt är att vi fått mer variation i musiken. Numera finns inte
bara en stil utan flera! Det gamla och
ofta välkända benämns i och med det
nya som ”Gudstjänstmusik A”. Därefter följer Gudstjänstmusik B-E. I den
musiken finns en hel del nyskrivet
men också sådant som redan används
och känns hemvant för många t ex. O
Guds lamm ur den anglikanska traditionen, ett ortodoxt Kyrie (Herre förbarma dig) och psalmen Du är helig,
du är hel av Per Harling.
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Kyrie eleison, Herre
förbarma dig. Christe
eleison,
Kristus förbarma dig.
Du känner våra liv, vet
vad vi behöver. Hör oss
när vi ropar.
Hör våra böner.
Du känner vår sorg, du
känner vår lycka. Hör oss
när vi sjunger.
Hör våra suckar.
Kyrie eleison, Herre
förbarma dig. Christe
eleison,
Kristus förbarma dig.

Vattholma pastorat har aldrig varit försöksförsamling, så mycket av
den nya gudstjänstmusiken är ny för
oss. Det har gjort att vi de första åren
kommer att börja med att försöka lära
oss det nya under en längre tid. Ett
halvår i taget kommer vi att använda
respektive gudstjänstmusik och vi
kommer att börja med det som kallas
”Gudstjänstmusik D”. Den är skriven
av Karin Runow, känd kyrkomusi-

ker och kompositör av mycket musik
riktad till yngre. Musikalen Luthers
ungar som framfördes i pastoratet
förra våren är skriven av henne. Det är
musik att ryckas med i och texter att
känna med.
Kristina Lockner
präst
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Är det farligt med religion?
Är religion farlig? Ja, man kan nästan
tro det om man följer en del av debatten
om religiösa friskolor, böneutrop, skolavslutningar i kyrkor mm.
Ja, religion kan vara farlig om den
används till fel syften, precis som politik kan vara farlig, idrott kan vara farlig, skolor med viss pedagogik kan vara
farliga. Allt beror på hur det används
och för vilka syften.
Religion kan bli farlig när man saknar kunskap och den blir fundamentalistisk och ensidig. Precis samma
gäller politisk inriktning. Kunskap är
grunden för att kunna välja och för att
kunna bedöma vad som är sunt och
riktigt. Men det behövs också en bra
värderingsgrund och varifrån kommer
då den?
Kristendomen har präglat det västerländska samhället i flera tusen år
och i Sverige drygt 1000 år. Vårt samhälles historia sammanfaller med kyrkans och den kristna trons historia.
Kyrkan har verkat för skolor och sjukvård, för sociala insatser och påverkat
juridiken och politiken. Man undrar
vad Sverige varit utan kristendomen
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som kraft i samhället? Staten kan vara
sekulär dvs inte ta parti för någon särskild religion eller kyrka men samhället kan aldrig bli sekulärt. Samhället
och dess innevånare har aldrig varit
helt sekulärt i den meningen att man
inte trott på någonting. Människor
har alltid trott på något högre – en
andlig verklighet som också påverkat
deras tankar om vilka de är och hur
de bör leva. I vårt samhälle finns idag
flera olika religioner företrädda och
det ska vi se som en rikedom och inte
som ett hot. Genom att lära oss mer
om varandra får vi en större kunskap
och en större gemenskap. Då kan vi
också gemensamt sträva efter ett samhälle som är byggt på bra värderingar.
Om vi isolerar oss från varandra är
risken större att det bildas sektliknande grupper som radikaliseras och
behandlar människor illa.
Om inte det svenska samhället idag
hade haft alla kyrkor, trossamfund
och kyrkliga organisationer som ex
Stadsmissionen som gör en stor social
insats hade fler människor levt på gatan, varit utan mat, barnfamiljer inte
fått extra hjälp inför jul och sommarlov och integrationen av nyanlända

flyktingar inte fungerat så bra. Uppsala kommun säger själva att de gånger kriser inträffat i kommunen så är
det alltid kyrkan som ställt upp. Så är
det; när det krisar i samhället vill man
gärna ha kyrkans hjälp och då är det
viktigt att vi finns där – alla vi som är
medlemmar och är med och betalar
kyrkoavgift.
Grunden för allt detta hittar vi i bibelns budskap om Jesus Kristus som
säger: Jag var hungrig och ni gav mig
att äta, jag var naken och ni klädde
mig, jag var sjuk och satt i fängelse
och ni besökte mig. Den kristna tron
värnar varje människas unika värde
och värdighet. Den kristna tron talar om att vi alla är ett i Jesus Kristus
och att vi ska älska och respektera
varandra såsom Jesus älskar oss. Den
kristna tron framhåller ansvaret för
varandra och för skapelsen. Här finns
den värdegrund som kan skapa ett bra
samhälle för alla.
Eva Åsjö
kyrkoherde
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Detta händer i sommar

Gustaf Hellsing, IKON

Gryningsljus

Stora kakkalaset

Skyttorpsda’n

Musikalen ”Gryningsljus” av Karin
och Magnus Ivarsson framförs av
Ärentuna församlings barnkör Sångsvamparna och teatergrupp den 20
maj kl 15 i församlingsgården i Storvreta.
Musikalen innehåller sånger om skapelsen. Vi får följa Johan under första
dagen på sommarlovet. Han ligger och
drar sig i sängen, när han märker att
han fått sällskap i rummet av en ängel
som svarar på hans funderingar. Johan
är nyfiken och vill veta hur allt gick till
i tidernas begynnelse, och ängeln berättar gärna.
Svängiga sånger om luften vi andas,
vatten, fåglar och fiskar och massor av
andra djur.

Söndag 10 juni efter gudstjänsten
i kyrkan kl 9.30 är det dags för årets
stora kakkalas. Inbjudare är Tensta
församlings kyrkliga syförening och
Sockenstugan fylls av vacker dukning
med finporslin och dignande bord
med hembakta kakor av alla de slag.
För endast 50 kronor får man äta så
mycket man orkar. Behållningen går
till välgörande ändamål!

Svenska kyrkan fortsätter att vara
synlig under Skyttorpsda’n, i år den
16 juni. I år finns kyrkan p g a ombyggnaden av Kyrkans hus bland
marknadsstånden. På kyrkans bord
hittar du bl.a. info om församlingens
verksamhet, rättvisemärkta produkter
och saken från Stickcaféet. Och bli
inte förvånad om du möter en tonåring som frågar dig om din relation till
kyrkan eller vad du vet att kyrkan gör
på hemmaplan och utomlands. Det är
dagens konfirmanduppgift.

Öppet hus
I Tensta fortsätter Öppet hus på tisdagsförmiddagarna in i juni för att
sedan i slutet av månaden ersättas av
Syföreningens sommarcafé

Nationaldagen
Välkommen att fira svenska Nationaldagen den 6 juni i Församlingsgården i Storvreta. Kl 13 hissas flaggan. Nationaldagstalet hålls av Carin
Nordlund, pensionerad förskolelärare
och volontär i Vattholma pastorat.
Kyrkoherde Eva Åsjö håller andakt
och firandet avslutas med kaffebord
och allsång med Margareta Ranudd.
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Sommarcafé i Storveta
Välkommen till Ärentuna församlings sommarcafé 11–15 juni samt
18–21 juni kl 10–14.30 utanför Församlingsgården i Storvreta. Kaffe, te
och saft med gott kaffebröd, glass,
toast och våfflor finns till försäljning.
Blir det regn söker man skydd i foajén.
Varje dag kl 10 blir det sång eller
teater med församlingens egen teatergrupp.
Program:
Onsd 13 juni kl 12.00 Ingemar Aden,
spelman
Torsd 14 kl 9.30–14.00 4H-gården
kommer på besök.
Fred 15 kl 12.00 Margareta Ranudd
sjunger vårsånger,
Månd 18 kl 12.00 Gruppen Kant
(se inforuta).
Onsd 20 kl 9.30–14.00 4H-gården
kommer på besök.

Kant
Vi, Gabriel och Simon, spelar i bandet
Kant. Vi spelar egna låtar och covers
i akustisk tappning med piano, gitarr
och sång. Vi spelar svensk pop med
starka influenser från bl a Ted Gärdestad och Per Gessle.

KYRKBÄNKEN

nr 2 2018

Midsommarafton

Sommaröppen kyrka

Kyrkans hus i Skyttorp

Det blir midsommarfirande den 22
juni vid Församlingsgården i Storvreta kl 11.00–14.30. Lövad skrinda avgår
från ICA vid IP kl 10–11.30.

Under sommarens högperiod, juli till
mitten av augusti, är det möjligt att
besöka Tensta kyrka varje dag. Vardagar håller vaktmästare kyrkan öppen
medan helgerna bemannas av frivilliga församlingsbor.

Omvandlingen av ett gammalt slitet och opraktiskt församlingshus i
Skyttorp, Kyrkans hus, till ett snyggt,
modernt och tillgängligt hus med ett
utanpåliggande kapell, pågår för fullt.
(Se sid 12.) Arbetet gör förstås att det
tyvärr inte kommer att vara något Öppet hus i Skyttorp under sommaren.
Även hösten kommer att präglas av
ombyggnationen och huset kommer
att vara stängt, men innan året är slut
öppnas det igen.
.

Majstången kläs från kl 10 och reses
kl 12 med dans till Tensta spelmanslag. Efter dansen uppträder Tensta
folkdanslag med spelmän. Sommarcaféet har öppet, fiskdamm och ansiktsmålning finns som vanligt på plats.

Sommarcafé i Tensta
Varje fredag under sommaren med
start 29 juni håller Sockenstugan
i Tensta öppet med sommarcafé
kl 11–16. Det är Syföreningen som
håller i caféet och medlemmarna i
den som bakar kaffebrödet. Många
olika sorters kakor utlovas. Det är
bara att komma, umgås och låta sig
väl smaka. Behållningen går till välgörande ändamål.

Passa på att besöka katedralen på
landet, lära dig något om de fantastiska kyrkmålningarna, och ta en kopp
kaffe, te eller saft. Kyrkan är öppen
vardagar generellt kl 9–15 (ring 36 62
10 i förväg om du vill vara säker) och
helger kl 11–15.
Gudstjänsterna under sommaren är
primärt i kyrkan kl 9.30 men det bryts
vid några tillfällen, t ex. 1 juli kl 11
då det är konfirmation med ett gäng
som haft sommarkonfa sedan skolavslutningen. Då avtackas också Pontus
Adefjord som haft tjänst i församlingen i flera år och nu är på väg att
slutföra sina präststudier.

Stugmöte i Fasma
Onsdag 4 juli kl. 13 hälsar Gunborg och Sören Carlsson oss välkomna till Fasma
213. Det blir god gemenskap, fika och”husförhör” med Tenstas församlingspräst.
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Sommarkul

Ett dagläger för dig i förskoleklass och uppåt. Vi träffas
13–21 juni i Församlingsgården i Storvreta, (inte på helgen) kl 9–15. Vi kommer bl a
leka, pyssla, förhoppningsvis
bada, träffa andra barn, göra
kortare och kanske någon
längre utflykt.
Ledare för Sommarkul är Stina
Claesson, Alfred Jansson, Sara
Åsjö och Gabriella Bergkvist.
Anmälan till gabriella.bergkvist@svenskakyrkan.se
eller 0703-105067
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Den 20 maj kl 11.00 framför barnkören i Vattholma musikalen Ogräs i rabatten i Lena kyrka. Den är skriven av
Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna, skapare av många härliga barnkörmusikaler och låtar, till exempel
Luthers ungar, som framfördes i vårt

Ogräs i rabatten
pastorat förra våren.
Ogräs i rabatten handlar om varje
människas rätt att vara den man är.
I centrum av berättelsen finns trädgårdsmästaren som älskar alla sina
blommor precis som dom är. Men här
finns också fru Strängström som vill ut-

Sommarmusik
27 maj Vårkonsert med Kyrkokören
i Tensta och Lena. Lena kyrka
kl 18.00
3 juni ”Sommarlängtan” med
Ärentunakören – ett program med
somriga sånger och allsång. Kaffeservering. Församlingsgården, Storvreta
kl 15.00
10 juni Sommarmusik med Trio
Sorores. Camilla Martinsson, cello,
Carina Cederwall och Åsa Edström,
tvärflöjt. Lena kyrka kl 18.00
22 juni Musik i midsommarnatten,
”Vandringsstjärnor”, med Ditte Andersson, Cajsa Ekstav, nyckelharpa,
sång, fiol. Anders Bromander, piano,
orgel, dragspel. Ärentuna kyrka
kl 23.00
15 juli ”Jazz på svenska”. Lisen
Elwin, sång, Leo Lindberg, orgel, Ali
Djeridi, trummor. En trio som spelar
jazz och visa med mestadels svenska

texter. Repertoaren består av pärlor
ur den amerikanska sångboken,
där Lisen översatt en del texter till
svenska, men även musik av Brel,
Taube och Wreeswijk. Några egna
kompositioner finns också med.
Ärentuna kyrka kl 18.00
22 juli Orgelkonsert med Janniz 		
Jönsson. Lena kyrka kl 18.00
12 augusti
”Tango och Fandango” musik i
dansens tecken. Liv och Per Skareng, gitarr. Ett dansant och finstämt
program med musik av bl a Bach,
Rodrigo och Piazzolla. Storvreta
kapell kl 18.00
19 augusti ”Erika och Cecilia”. Erika
Lindgren Liljenstolpe och Cecilia
Österholm, folkmusik på nyckelharpa, fiol och sång. Tensta kyrka kl
18.00

rota allt hon ser som ogräs.
Det blir dramatiskt och spännande,
men till slut får den något fyrkantiga
karaktären Strängström erfara att livet
är starkare än döden och kärleken starkare än hatet.

Kyrkokören i Tensta och Lena
reser norrut!
Våren 2017 fick Kyrkokören i Tensta och Lena körbesök från Tromsö
i Nordnorge. Kammarkören i denna
stad har lite kopplingar till Vattholma,
då en f.d. vattholmabo numera bor i
Tromsö och sjunger i nämnda kör, så
därför kom de på besök till bygden.
Det blev ett mycket trevligt möte där
vi umgicks och musicerade tillsammans under ett par dagar.
Till vår stora glädje blev vi bjudna
att komma till Tromsö, och nu bär
det iväg i juni. Vi förbereder nu egna
körstycken men också en gemensam
repertoar med kammarkören för att
ha konsert tillsammans i Tromsö. Vi
ser mycket fram emot att återigen få
sjunga tillsammans med dessa duktiga och trevliga sångare. Och vi ser
såklart också fram emot att få uppleva
spektakulär natur och midnattssol.
Den 27 maj kommer Kyrkokören i
Tensta och Lena att ha vårkonsert i
Lena kyrka. Då presenterar vi en del
av den repertoar som vi förberett till
Tromsö-resan, men det blir också traditionella vår- och sommarsånger.
Ulrica Sjöström
kyrkomusiker
KYRKBÄNKEN

10
Josefin Casteryd /Ikon

nr 2 2018

På läger i Rättvik
16–19 mars åkte pastoratets konfirmander tillsammans med
sina ledare på konfirmandläger. Det var en stor grupp på
tillsammans 60 personer som drog in på Rättviks stiftsgård i
Dalarna. Under fyra dagar var konfirmander och ledare med
om många roliga, spännande och svåra saker tillsammans. Det
var prat, lek och skratt.
Temat för lägret var relationer, och vi fokuserade på några
olika teman varje dag. Det blev många goda samtal om vad relationer på olika sätt betyder för oss och vad de ger oss, både i
glädje och i prövningar.
Detta var huvudrubrikerna:
Relationer mellan människor
Kärleken till dig själv som den värdefulla människa du är
Guds kärlek till människan
Medmänsklighet
Lägret fick sin inramning och guidning av gudstjänster och
andakter, som tog avstamp i det vi hade pratat om under dagen.
En ledare skrev i utvärderingen, på frågan vad som var bäst
under lägret, ”Sändningsmässan! Och alla gånger som konfirmanderna fått skina!” En konfirmand svarade på samma fråga
”Mässan i kapellet och alla sjöng.”
Samuel Holmberg
fritidsledare

Svenska
kyrkan och
UNT-cupen
Storvreta IK
arrangerar Sveriges äldsta fotbollsturnering för ungdomslag, den populära UNT-cupen, för 70:e gången.
Cupen, som är
öppen för pojk- och flicklag födda
–11, –10, –09, –08, –07, –06
och –05, spelas på Skogsvallen och
Vretavallen i Storvreta från den 8 juni
–10 juni. Till Svenska kyrkans tält på
området kan lagen komma mellan
matcherna för att göra sammarbetsövningar och tävla i olika lekar.
Kyrkans funktionärer informerar
också om pastoratets verksamheter
och svarar på de frågor deltagare och
besökare har om Svenska Kyrkan.

KYRKBÄNKEN
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Jag hade turen att en dag få hoppa
in för en arbetskamrat och gå på ett
byggmöte i Kyrkans hus i Skyttorp.
Det blev en mycket spännande upplevelse att få kliva in i huset där jag
arbetat i nästan 10 år och knappt känna igen mig. Väggar var borta, golvet
upprivet och där murstocken hade
stått var det nu ett stort hål mellan våningarna. Min känsla var, OJ nu är det
verkligen på gång! Så många år som
det pratats om att vi ska renovera och
nu är det verkligen på gång – wow.
Jag blev hänvisad ner i källaren där
byggjobbarna hade inrett ett litet
matrum med kaffebryggare, bord och
mikrovågsugn.

På besök i ett byggkaos
Där i källaren satt vi, drack kaffe
och käkade bullar, medan jag försökte
att hänga med i pratet om brandceller, hisschakt, undercentraler, ventilationssystem och mycket mer.
Det är så roligt att få vara med i processen fram mot ett nytt Kyrkans hus.
För en vecka sen satt vi tillsammans
med arkitekten och tittade på färger,
kakel och belysning. Det är så nära nu!
Jag försöker med ritningarnas hjälp
att föreställa mig hur det färdiga resultatet kommer att bli, det är svårt
att föreställa sig, men jag är säker på
att det kommer bli bra. Efter besöket
så längtar jag om möjligt ännu mer till
andra advent när vi får inviga det nya
Kyrkans hus i vårt alldeles nya kapell.
Emmeli Andersson
församlingsassistent
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Ur församlingsboken
Tensta
Döpta

Intryck
från en
vernissage

24/3
14/4
21/4

Karin Ingrid Kristina Kjell
Milton Karl Lemmy Edin
Tuva Sara Linnea Martinsson

21/4

Johan Martinsson och
Amanda Ryberg

Vigda
Avlidna
24/2

Lena
Döpta
10/2
28/4

Alfred Lars-Erik Per Sjöberg
Melvin Christian Rasmus Jansson

22/2
26/2
14/4

Märta Lydia Lind
Margit Kristina Fredlund
Hans Erik Mattsson

Avlidna
Storvreta
församlingsgård
28 mars 2018

Ärentuna
Döpta

Under spänd förväntan
gjorde vi snittarna strax
innan de första besökarna droppade in. Ett par
timmar tidigare hade
vi blivit klara med att
hänga och ställa upp våra alster. Det
är svårare än man kan tro att få till en
bra uppställning/hängning, men till
slut blev vi nöjda.

Att få ha en vernissage var en alltigenom positiv upplevelse och det var
härligt med all fin respons från besökarna.
Ulla Greijer och Matilda Walsten

nr 2 2018

3/3
17/3
17/3
1/4
7/4
7/4
8/4

Love Axel Niilo Pohjanen
Daniel Uno Falk
Sandra Caroline Nordlund
Sofia Teresia Maj Fredriksson
Alicia Gunilla Nyström
Elsa Britt Marianne Karlsson
Walter Ture Säterberg

24/3

Caroline Hedberg

17/2

Fredrik Olofsson och
Emelie Hägglund
Dennis Eriksson och
Emma Karlsson

Konfirmerade
Vigda
7/4

Det var spännande att se vilka som
dök upp på vernissagen – både väntade och oväntade besökare, både bekanta och obekanta. Det kom många
frågor kring motiv och tekniker och
det var väldigt roligt att få prata om
hur vi hade tänkt och gjort under de
olika skapandeprocesserna. Även om
det var ganska fullt med folk ett tag så
fanns det tid att prata med alla besökare som ville det.

KYRKBÄNKEN

Einar Axel Jansson

Avlidna
6/3
14/3
2/4
25/4
25/4

Ulla Greijer och Matilda Walsten –
konsthantverkare.

Bengt Sören Johansson
Anna Christina Wernström
Annika Margaretha Andrén
Rut Barbro Gabrielsson
Solweig Edberg

Fasteinsamlingen som
pågick mellan 11 februari
och 25 mars resulterade i
31 647 026,05 kr.
Pengarna används till att
stödja människor så att de
kan ta sig ur fattigdom och
resa sig starkare.
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Bild ovan: En av flottarna som vi tog emot på stranden.
Obs alla barn som finns i den.
Bild t v: Rester av flottar och de orangea flytvästarna
finns utefter långa delar av kusten.
Bild t h: en av de ideellt arbetande grekiska läkarna.
Enda läkarkontakt som gick att få.

Närbilder från Lesbos
Benni och jag är på polisstationen
i Mytilini för att besöka en man vid
namn Mohamad. Vi släpps in i ett litet rum med en stol. På andra sidan av
ett galler och en plexiglasskiva står en
ung man. Han är rätt lång, har skägg
och blek hy. Sedan över fyra månader
sitter han häktad. Hans engelska är
god. ”I’m innocent”, är en av de första saker han säger. Innan han flydde
Syrien studerade han juridik i Damaskus. Han är tjugotre år.
Mötet med Mohamad skedde i september 2014. Då var jag för första
gången med Christian Peacemaker
Teams (CPT), en ekumenisk fredsoch människorättsorganisation, på
den grekiska ön Lesbos, en halvmil
från Turkiets kust. 2012 började flyktingar anlända hit i båtar eftersom
Grekland byggde ett stängsel längs
floden Evros – mot Turkiets gräns –
och därmed hindrade människor från
att ta sig den vägen. CPT svarade på
en inbjudan från grekiska aktivister
att komma och finnas med i arbetet
för flyktingarnas rättigheter. Dels ville vi vara på plats som välkomnande
ansikten, en kontrast till den politik
som stänger Europas gränser för flyk-

tingar. Dels kunna bidra med konkreta saker som att hjälpa sjuka till vård
och förklara proceduren för nyanlända (då när det fortfarande fanns en
chans att resa vidare från Lesbos till
övriga Europa).
Ett problem, då liksom nu, är att i
iver att visa sig tuffa mot människosmugglare så griper grekiska myndigheter även flyktingar vars enda brott
är att de tog ansvar för att styra båten
under överfarten till Lesbos. Mohamad berättade för oss om natten då
han greps. ”Vi var cirka tjugotvå personer i båten. Ett tag efter att vi lämnat Turkiets kust såg vi ett ljus en bit
bort. Han som körde båten tog upp
sin mobil och ringde ett samtal, de talade upprört. Strax därefter lämnade
han båten, han hoppade i vattnet!
Ljuset närmade sig, det kom från ett
av kustbevakningens fartyg. De tog
över oss till sin båt. När vi kom iland
grep de mig och en annan ung kille.
Jag förstod inte varför! Senare blev
det klart för mig att de anklagar mig
för människosmuggling. Jag riskerar
många år i fängelse.”
Mohamad dömdes till fyra års fängelse. Jag tog reda på var han hade pla-

cerats och skrev ett par brev till honom, men vet inte om han någonsin
fick dem.
Under 2015 ökade antalet flyktingar som kom till ön stort. Fram till
början av 2016 kunde de hyfsat snabbt
ta sig vidare till fastlandet, men sedan
började Europas länder att stänga sina
gränser. Situationen nu på Lesbos är
att tusentals flyktingar sitter fast i
fängelseliknande förhållanden på ön.
Trots att temperaturen kan sjunka
under noll på vintern bor de i enkla
tält. Förra vintern dog flera människor i lägret Moria, ett barn troligen av
köld.
Sedan förra året finns ett CPT-team
permanent på Lesbos. Läs gärna mer
på bloggen cptmediterranean.wordpress.com, eller på Facebooksidan
Christian Peacemaker Teams Europe.
Tidigare har CPT bara arbetat i andra
världsdelar, men som europé tycker
jag det känns bra att vi även försöker
ta ansvar för missförhållanden på vår
egen kontinent. Det manar till eftertanke att vi som globalt sett är så privilegierade väljer att skydda oss mot
behövande medmänniskor med taggtråd och patrullbåtar.
Annika Spalde
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Jag finns här för dig
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, se kontaktuppgifter t h.

Adresser
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

Kyrkträffen
Höstens Kyrkträffar i Församlingsgården, Storvreta, inleds 18 september kl 11 med ”En resa till Israel – en
resa mellan hopp och förtvivlan” med
prästen Emma Hedlund.
Programmet för hela hösten kommer i Kyrkbänken den 20 augusti.

Vandra på Martinleden
5–12 augusti
5–12 augusti kan den som längtar efter att vandra genom Uppland och
stanna till i de många kyrkorna längs
vägen delta i en pilgrimsvandring
längs Martinleden från Söderboda på
Gräsö till Uppsala domkyrka.
Dagarna 10–11 augusti kommer
vandrarna att passera Lena och Storvreta. Vandringen den dagen avgår
från Stavby kl 9.00 och från Lenabergs
kalkbrott kl 17. Gruppen övernattar
på Församlingsgården i Storvreta 10
augusti och då firas också kvällsmässa
i kapellet kl 20.00.
Välkommen att delta en dag, ett par
dagar eller hela vandringen.
Mer information och anmälan till
Kurt Nyberg /ku.nyberg@gmail.com
073 073 46 52

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

Präster och diakon

Kh Eva Åsjö
Km Mari Papadopoulou
Km Kristina Lockner
Km Elsa Westberg
Diakon Charlotta Sörensen Nilsson

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg

Ärentuna

tel: 0702-99 52 80
tel: 0730-20 36 61
tel: 0703-14 50 44
tel: 0706-87 00 63
tel: 0705-85 13 58
charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se
tel: 070-36 68 291

(Swish 123 073 15 70)

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

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

Tensta

(Swish 123 657 13 01)

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

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

Lena

(Swish 123 269 50 47)

Trekanten
tel: 35 07 09
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist
tel: 0703-10 50 67

Kyrkomusiker

Ärentuna: Margareta Ranudd
Tensta/Lena: Ulrica Sjöström

Kyrkvaktmästare

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

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

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström
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tel: 070-224 04 97
tel: 073-061 38 10
tel: 070-189 11 72
tel: 35 00 16
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Gudstjänster i våra kyrkor
Maj
20 sönd

10 sönd
Pingstdagen
11.00 Pingstfest. Musikalen ”Ogräs i rabatten” 		
framförs av Lena församlings
barnkör. Avtackning 		
av Ulrica Sjöström och 		
Mari Papadopoulou. Korv och
tårta. Lena
15.00 Gudstjänst med små
och stora. Musikalen 		
”Gryningsljus” framförs av
barnkören Sångsvamparna
och teatergruppen. Avtackning av Maj-Inger Johansson.
Tårtkalas. Storvreta

21 månd Annandag Pingst
18.30 Mångfaldens mässa,
Storvreta
22 tis
18.30 Mässa, Storvreta
26 lörd 11.00 Konfirmation med
mässa, Lena
27 sönd

29 tisd
31 tors

Juni
3 sönd

5 tisd
6 onsd

Heliga Trefaldighets dag
9.30 Familjegudstjänst
med barnkören. Försommarfest, Tensta
11.00 Mässa. Storvreta
18.00 Vårkonsert, Kyrkokören i Tensta och Lena. Lena
18.30 Mässa, Storvreta
18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka från kl 17.
1:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
15.00 Musikcafé. ”Sommarlängtan” med Ärentunakören.
Storvreta
18.30 Mässa, Storvreta
13.00 Nationaldagsfirande,
Storvreta

12 tisd
17 sönd

19 tisd
22 fred

23 lörd

24 sönd
26 tisd

2:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Mässa. Syföreningens
kakkalas,Tensta
11.00 Mässa, Storvreta
18.00 Musik i sommarkväll.
”Trio Sorores” med Camilla
Martinsson, cello, Carina
Cederall och Åsa Edström,
tvärflöjt. Lena
18.30 Mässa, Storvreta
3:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst, Grandins fårhage
18.00 Mässa, Lena
18.30 Mässa, Storvreta
Midsommarafton
23.00 Musik i sommar-		
natten. ”Vandringsstjärnor”
med Ditte Andersson, Cajsa
Ekstav – nyckelharpa, sång,
fiol, Anders Bromander –
piano, orgel, dragspel.
Ärentuna kyrka
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst,
Lena

15 sönd

Kristi Förklarings dag
9.30 Friluftsgudstjänst,
Tensta klockstapel
18.00 Musik i sommarkväll.
”Jazz på svenska”, Lisen 		
Elwin, sång, Leo Lindberg,
orgel, Ali Djeridi, trummor
Ärentuna kyrka

22 sönd

8:e eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst med dop,
Tensta
11.00 Mässa, Storvreta
18.00 Musik i sommarkväll.
Orgelkonsert med Janniz
Jönsson, Lena

29 sönd

9:e eft Trefaldighet
9.30 Mässa, Tensta
11.00 Mässa, Storvreta
18.00 Mässa, Lena

Augusti
5 sönd
10 fred
12 sönd

11:e eft Trefaldighet
9.30 Mässa, Tensta
11.00 Mässa, Lena
18.00 Musik i sommarkväll.
”Tango och Fandango, musik
i dansens tecken”, Liv och
Per Skareng, gitarr. Storvreta

19 sönd

12:e eft Trefaldighet
11.00 Visningsgudstjänst,
Ärentuna kyrka
18.00 Musik i sommarkväll.
Folkmusik med Erika Liljenstolpe och Cecilia Österholm,
nyckelharpa, fiol och sång.
Tensta
18.30 Mässa, Storvreta

Johannes Döparens dag
9.30 Mässa, Tensta
11.00 Mässa, Storvreta
18.30 Mässa, Ärentuna

Juli
1 sönd

Apostladagen
11.00 Konfirmationsmässa,
Tensta
11.00 Mässa, Ärentuna 		
kyrka
18.00 Mässa. Lena

8 sönd

6:e eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Mässa, Storvreta
18.00 Mässa, Lena

10:e eft Trefaldighet
11.00 Friluftsgudstjänst vid
Salsta fornborg
20.00 Mässa, Storvreta

21 tisd

Friluftsgudstjänster i sommar
Söndag 17 juni kl 11.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Grandins fårhage intill kolonilotterna, Storvreta. Där kan man parkera! Om någon är osäker kan man få sällskap
från ICA Solen kl 10.45. Ta med fikakorg och något att sitta på. Vid otjänlig väderlek i
Lyckebokyrkan.
Midsommardagen, lördag 23 juni kl11.00 Friluftsgudstjänst vid Lena sockenstuga.
Ta med fikakorg.
Söndag 15 juli kl 9.30. Friluftsgudstjänst vid Tensta klockstapel. Ta med fikakorg!
Söndag 5 augusti kl 11.00. Friluftsgudstjänst vid Salsta fornborg. Ta med något att
sitta på och fikakorg.

Pastoratsresa
Pastoratet inbjuder till en dagsutflykt till
Skokloster och Sigtuna den 12 september. Program för resan och information
om kostnad och anmälan kommer i
Kyrkbänken den 20 augusti.

