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Har du frälst någon på sistone?
Frågan slungades emot mig vid ett hastigt
möte. Har du frälst någon på sistone? Jag
blev överraskad och svarade lite stapplande att jag är ny i Storvreta fortfarande och
har inte lärt känna så många ännu. Efteråt
kom jag på vad jag borde svarat naturligtvis. Frågan kändes provocerande och det
var nog meningen också, men samtidigt
kändes den utmanande.
Att frälsa är ett typiskt kyrkligt ord som
numera har tagits över av idrottsvärlden.
Han frälste matchen och då menar man
att han räddade matchen genom sitt fantastiska spel. I helgen som gick spelades
UNT-cupen och det var nog många som
på olika sätt räddade sina matcher. Där
fanns många ”frälsare”. Men vem är den
store FRÄLSAREN?
Svaret jag borde gett till mannen var;
Nu är det ju så att det är inte jag som frälser utan Gud. Det är endast genom Jesus
Kristus som vi kan bli frälsta – han har

gjort allt det som behövs och vi behöver
bara ta emot (vilket kan vara nog svårt för
en del).
Att bli frälst handlar om att ta emot
förlåtelse och befrielse från allt det som
gör att vi inte vågar eller orkar eller vill
vara den vi är ämnad att vara. Att bli frälst
handlar om att bli funnen och öppna sig
för Guds kärlek och inse att allt till slut är
nåd.
I fotbollsvärlden blir man frälsare genom att prestera – i Kristus behöver vi inte
prestera utan bara ta emot. I ett samhälle
där betoningen ligger på vad man gjort
och hur duktig man är kan det ibland vara
svårt att ta hjälp från andra. Rädslan att
bli en mottagare istället för en givare. ”Jag
vet att man inte kan frälsa sig själv men
jag gör så gott jag kan…” är ord som man
kan höra ibland.

Sanningen kommer även om den kommer långsamt. Jag har verkligen ingenting
att komma med utom min hunger efter
barmhärtighet och min längtan att våga
leva mer sant.
Har du frälst någon på sistone? Det
blir också en fråga till mig själv; hur kan
jag bli mer av en mottagare än en givare,
hur kan jag våga att alltmer vila i tilliten? I
söndagens texter handlar det om att vara
förlorad och bli återfunnen och Jesus liknar Gud vid en kvinna som tappat ett av
sina tio silvermynt. När kvinnan hittar det
säger hon: Gläd er med mig! På samma
sätt ska Gud glädja sig över en enda som
omvänder sig.
Eva Åsjö
Kyrkoherde

Att våga öppna sina tomma händer
och förlora det jag så krampaktigt höll i.

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. Bilden på omslaget: Från körresa med Kyrkokören i Tensta & Lena. Foto: A-C Lindström Larsson.
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Kristi förklarings dag
Kristi förklarings dag beskriver hur Jesus
går upp på ett berg, kanske Tabor i Gallilen, med tre av sina lärjungar för att be.
Medan Jesus ber förvandlas hans ansikte
och hans kläder blev vita och lysande.
Lärjungarna ser att Jesus pratar med två
män; Mose och Elia vilka vi möter i Gamla Testamentet.
Både Mose och Elia har anknytning till
Sinai berg där Mose tog emot de två stentavlorna med de 10 budorden. Medan Jesus talar med Mose och Elia sänks ett moln
över dem och de försvinner. En röst hörs
ur molnet och Gud säger: ”Detta är min
älskade son, han är min utvalde. Lyssna
till honom.” Förklaringen framställer Jesus
som överlägsen Mose och Elia, de två dominerande profeterna i judendomen. Den
stödjer också hans identitet som Guds son.
För att bevara hemligheten om att
han är Messias förbjöd Jesus sina vittnen

(Petrus, Jakob och Johannes) att tala om för
någon vad de sett förrän
han återuppstått på den
tredje dagen efter sin
död på korset.
Vi kan läsa om detta
i tre av evangelierna:
Matteus 17:1-8, Markus
9:2-8, Lukas 9:28-36.
Kristi förklarings dag
firas i år den 10 juli.

Ikonen till höger är målad av
ikonmålare Lars Gerdmar,
www.larsgerdmar.se.
Foto: Bo Wiberg.

Vilka är vi som kristna idag och varför?
”Vi reser till Grekland med Paulus”
10 öppna kvällar om Paulus och vår kristna tro
Vem byggde vidare på den grund
Jesus gav?
Vem är det som utformar den
första kyrkans lära?
Vem var förföljaren som blev
en efterföljare?
Jo, Paulus.
I höst och nästa vår inbjuds alla som är
intresserade att lära sig mer av vem Paulus var, men också om hur hans tankar
om Jesus och kristen tro påverkar oss idag.

Det blir 10 öppna kvällar med temat ”Vi
reser till Grekland med Paulus”.
Den första kvällen är 22 september,
kl.19.00 i Trekanten, Vattholma.
Om intresse finns så åker vi i Paulus fotspår till Grekland – Filippi och Thessalonike – i juni 2017.
Mer information i nästa nummer av
Kyrkbänken

Utgrävningar i Filippi.
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där det serveras mat och dryck.
Det finns Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer
och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa,
glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, bollar, och produkter
som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.
Fairtrade är en oberoende märkning
och är en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier.
Fairtradevisionen är en världshandel med
rättvisa villkor, där producenter i länder
med utbredd fattigdom har möjlighet att
skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över
sin egen framtid.

Foto: Linus Hallgren

Att handla för rättvisa!
Vattholma pastorat är anslutet till Kyrka
för Fairtrade. Detta innebär bl a att inköp
av förbrukningsmaterial och andra varor,
som används i församlingarnas verksamhet, följer de riktlinjer om etisk konsumtion och rättvishandel som organisationen
satt upp. Pastoratet har för att uppmärksamma detta skänkt rättvisemärkta fotbollar till UNT-cupen som ägde rum 3–6
juni.

Hur kan en fotboll vara
rättvisemärkt?
Varje år tillverkas mer än 40 miljoner
bollar och många av dem sys för hand av
barn i fattiga länder. Barnen får nästan
inget betalt för sitt slit och far illa av det
tunga arbetet. Genom att köpa en boll
märkt med Fairtrade bidrar man till att
göra skillnad och skapa bra arbetsvillkor
för dem som tillverkar bollarna.

Fairtrade är en oberoende certifiering
som skapar förutsättningar för odlare och
anställda att förbättra sina arbets- och

4

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används
till att utveckla lokalsamhället socialt och
ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i
jordbruket. Beslutet för hur premien ska
användas tas gemensamt av odlarna.

Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet
för etisk konsumtion och rättvis handel.
Diplomeringen Kyrka för Fairtrade finns som
ett verktyg i er församlings arbete.
Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska
kyrkor och samfund genom Sveriges kristna
råd i samarbete med Fairtrade Sverige och
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna.
Fairtrade är en oberoende certifiering
med kriterier för ekonomisk, social
och miljömässig hållbar utveckling
i länder med utbredd fattigdom.
Fairtrade-märkt bidrar till att odlare
och anställda kan förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor.

WFTO:s produktmärkning är din
garanti för att producenter och odlare
i länder med utbredd fattigdom
får en förbättrad levnadsstandard.
Välj WFTO-märkt och bidra till en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar produktion.

Fairtrade handlar inte bara om att få
en bättre ekonomisk situation. Kriterierna
främjar också demokrati, organisationsrätt samt miljöhänsyn i produktionen.
Barnarbete och diskriminering motverkas.

F O T O : S E A N H A W K E Y, F A I R T R A D E S V E R I G E

Vad är Fairtrade?

levnadsvillkor. När man som konsument
väljer Fairtrade-produkter bidrar man
till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier
för högre löner och ett minimipris som
överstiger produktionskostnaden. Detta,
tillsammans med långsiktiga handelsavtal,
ger trygghet för alla dem som inte har så
stora marginaler att leva på.

Fairtrademärka produkter ökar
Idag finns det ett brett utbud av Fairtradeprodukter i de flesta svenska butiker, men
också på caféer, hotell och andra ställen

Fairtrade_Folder, A5 vik klammerh 4.indd 2
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UNT-cupen, en fotbollsfest i Storvreta
UNT-cupen i fotboll har arrangerats sedan sent 1940-tal. Sedan 2013 är det Storvreta IK som har arrangerat den. 2013
var det ca 100 lag anmälda, förra året
nästan 300 lag. Passerar man Storvreta
när cupen pågår så märks det. 2015 kom
lag från hela Uppland, men också utanför
Upplands gränser som Stockholm, Västmanland och Gästrikland. Självklart finns
också kyrkan på plats när detta sker.
Vad vårt pastorat och i första hand
Ärentuna församling har gjort och erbjudit har sett lite olika ut. En viktig insats är
att Ärentuna församling brukar sponsra
med rättvisemärkta fotbollar till cupen.
Kyrkan brukar också ha et plats där det
finns aktuell information från pastoratets
församlingar och också information om
samt försäljning av fairtrade-produkter.
De senaste åren har det också funnits möjlighet att testa på samarbetsövningar.
Samarbetsövningarna har erbjudits
lag och andra kompisgäng som spenderar

mycket tid på området. Det har självklart
varit gratis att göra dessa övningar som
vill uppmuntra samarbetsförmågan på
olika vis. En bra samarbetsövning är ingen
tävling, det är inte någon som vinner, den
är lite klurig men inte så svår att man ger
upp direkt. En bra samarbetsövning visar
att alla behövs och har en plats. I 1 Korintierbrevet kapitel 12 hittar vi texten om
kroppens olika delar, hur öga hand och fot
har sin plats och sin funktion, men att alla
hör till kroppen. För mig är dessa samarbetsövningar ett lekfullt sätt att få arbeta
med det bibelordet.
Att kyrkan finns på plats ger också en
möjlighet att få prata med någon en liten
stund, ställa frågor om Svenska kyrkans
tro och arbete. Frivilliga från Ärentunas
församlingsråd, Ärentuna församlings
internationella grupp, pastoratets unga
konfirmandledare och anställda från flera
församlingar bemannar kyrkans marknadsplats.

Ur 1 Korintierbrevet kapitel 12
Ty liksom kroppen är en och har
många delar och alla de många
kroppsdelarna bildar en enda kropp,
så är det också med Kristus. Med en
och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker,
slavar eller fria, och alla har vi fått
en och samma Ande att dricka.
Kroppen består inte av en enda del
utan av många.
...
Ögat kan inte säga till handen: ”Jag
behöver dig inte”, och inte heller
huvudet till fötterna: ”Jag behöver
er inte.” Tvärtom, också de delar
av kroppen som verkar svagast är
nödvändiga.
...
Lider en kroppsdel, så lider också
alla de andra. Blir en del hedrad, så
gläder sig också alla de andra.

Elsa Westberg
komminister

Gudstjänst vid Salsta
Kristi förklarings dag
Söndagen den 10 juli firas gemensam
gudstjänst i Vattholma pastorat vid Salsta
slott. Vid fint väder blir det friluftsgudstjänst – annars inne i slottet.
Pastorat bjuder på kaffe efter gudstjänsten inne i slottet och därefter kan den
som vill gå på guidad tur i 40 min med
Arne Wiig, slottsentrepenör.

Sommarkonserter
i Ärentuna kyrka
Fr v Carin Nordlund, husmor Therese Lagerquist, Siv Linnarsson, Karina ”Kia” Sporrong, Åke Andersson, UllaBritt Andersson, Britt Boström och Lorentz Gottfridsson. Saknades till avtackningen av volontärerna gjorde Matilda
Wålsten och Göran Linnarsson.

24 juni kl 23
"Musik i midsommarnatten:
Årets fröjder"

Tack till volontärerna

Ditte Andersson nyckelharpa, fiol, sång
Cajsa Ekstav nyckelharpa, fiol, sång
Michael Näslund gitarr, sång

Ärentuna församlings Kyrkträff har under den senaste terminen haft uppskattad hjälp av en grupp volontärer. Den
12 maj tackades de med god mat och en
blomma för det fantastiska arbete de lagt
ner i Kyrkträffen. Glada skratt och en god
gemenskap finns i denna härliga grupp.
Kyrkbänken nr 3 2016

10 augusti kl 19
"Jazz på svenska"
Lisen Elwin sång
Ali Djeridi trummor
Ann Blom piano
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Foto: Emmeli Andersson

Sommargemenskap vid Kyrkans hus i Skyttorp

När personalen går på semester tar församlingen över. Även i år kommer församlingsmedlemmar att hålla Kyrkans
hus i Skyttorp öppet för fika och lek

varje tisdag 9-12 med start vecka 24
och sista gången vecka 32.
Varmt välkomna till lek och gemenskap.

Tack för den här terminen
Personalen i Kyrkans hus i Skyttorp vill
tacka alla barn i församlingens grupper
för en härlig vårtermin. Verksamheten
kommer att starta igen vecka 35.

Tack till Arne
Ett stort tack till Arne Alex som hoppade
in 2 v på Tensta kyrkogård då en av våra
vaktmästare, Ludwig, blev pappa.
Arne är ett mellanting av MacGyver och
professor Balthazar. Påhittig och väldigt
kunnig. Det har varit en fröjd att arbeta
med honom, säger arbetskamraterna!

Upptaktsgudstjänst i
Skyttorp

Årets överraskningsplantering på Tensta kyrkogård blev ett invigningskors. Foto: Cecilia Johansson

Sommaröppen kyrka

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 och förtroendevalda.
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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.

Efter en lång skön sommar laddar vi för
en ny termin full av aktiviteter för och med
små och stora. Boka redan nu in söndagen
4 september för en heldag i Kyrkans hus,
Skyttorp då vi tillsammans ger varandra
en skjuts in i det nya läsåret.
Vi kommer att grilla, leka, umgås och fira
gudstjänst. För den som vill, finns möjlighet att prova på att sjunga i kör. Vi övar
någon timme innan gudstjänsten börjar
kl. 14. Obs! Gäller alla åldrar.
Välkommen!
Kyrkbänken nr 3 2016

Tenstadagen

Bröllopsminnen
Lördag 13 augusti infaller årets
Tenstadag. Dagen inleds i kyrkan
med en enkel gudstjänst i folkmusikton med riksspelmannen Anna
Nylén på fiol för att sedan fortsätta
med diverse annat.
Det man inte får missa är utställningen ”Bröllopsminnen” som

finns på plats i Sockenstugan endast
denna helg. Så här i bröllopstid har
Syföreningen i Tensta satt samman
en utställning med bröllopsminnen av olika slag: klänningar, foton,
brudkronor, Tensta kyrkas brudpäll, inbjudningskort och mycket
mer. Se och minns. Förundras och
dröm. Känn, lyssna och läs. Pröva

Ingrid och Karl Jansson vigdes i Tensta
kyrka 20 september 1952. Ingrid bär
Tensta kyrkas brudkrona.

dina kunskaper om skrock och annat som har med bröllop att göra.
Träffa prästen och fundera över hur
ditt bröllop ska se ut eller berätta
hur det gick till. När björkarna susa,
vi minns och drömmer. Utställningen är öppen lördag 14.30-18 och
söndag kl. 11-15.

Stora kakkalaset
Söndag 12 juni efter gudstjänsten i kyrkan
kl. 9.30 är det dags för årets stora kakkalas. I Sockenstugan står vackert finporslin
och ett dignande bord med kakor av olika
slag är uppdukat.
Allt kaffebröd är hembakat av Tensta
syförening. För endast 50 kronor får man
äta så mycket man orkar. Och behållningen går till Världen barn!

Kyrkans sommarkväll

Sommarcafé i Tensta

Varje fredag under hela juli ända till Tenstadagen, 1 juli-12 augusti, håller Sockenstugan
i Tensta öppet med sommarcafé kl. 11-16. Där finns gott kaffebröd bakat av syföreningens damer. Det är bara att komma, umgås och låta sig väl smaka. Behållningen går till
välgörande ändamål.
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Onsdag kväll den 6 juli är alla välkomna
till Tensta. För den som vill äta är grillen
i gång från kl. 17.30. Ta bara med något
att grilla. Något att äta på och med och
kaffe och kaka kommer finnas. Vi äter och
umgås.
Kl. 19 går vi in i kyrkan och avslutar
kvällen med en fin andakt.
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Midsommar i Storvreta

Åk med på vår lövade skrinda från ICA via IP kl 10–11.30 till
Församlingsgården. Plocka ett fång blommor och kom och klä
majstången från kl 10. Stången reser vi kl 12. Det blir dans till
Bengt, Thomas och Tobias trio. Efter dansen kl 13 kommer
Tensta folkdanslag med spelmän och uppträder.
Sommarcaféet har öppet och där kan man köpa jordgubbsbakelse, korv, kaffe, saft, bullar och glass. Fiskdamm finns som
vanligt på plats.

Ärentunaveckan

En vecka med olika aktiviteter i och kring Ärentuna kyrka.
Onsdag 29 juni – familjedag
Kl 10 Sångstund med Mia Huusko
Kl 11.30 Lunchgrillning
Torsdag 30 juni
Kl 17 Våffelcafé
Kl 19 ”Det heliga rummets dolda hemligheter”,
föredrag kring kyrkans målningar och symboler av
teol dr Arne Wiig.
Lördag 2 juli
Kl 17 Kyrkogårdsvandring ledd av Alf G Lindström
Kl 18 Helgmålsbön
Söndag 3 juli
Kl 11 Högmässa

Sommarcafé

7–23 juni vid Församlingsgården i Storvreta
Måndag–fredag kl 9.30–15
Nationaldagen kl 12–15
Midsommarafton kl 10–14

Församlingens sommarcafé håller öppet vid församlingården
i Storvreta under juni månad. Kaffe och saft med gott kaffebröd,
våfflor och toast för en billig penning, och kulglass i många smaker.

Torsdag 16 juni kommer 4H-gården på besök.
Varje dag sång och teater med vår egen teatergrupp kl 10.
7–8 juni Sångstund med Ulla-Karin
Teaterföreställningar:
Torsdag–fredag 9–10 juni Teater med Ulla-Karin, Jonte och Ida
Måndag–tisdag 13–14 juni ”Josef och hans bröder”
Onsdag 15 juni och fredag 17 juni ”Miranda och alla djuren”
Måndag–tisdag 20–21 juni ”Snövit”
Onsdag–torsdag 22–23 juni ”Hoppande kitteln”

Katekumenat –
vuxen väg till tro
Du känner Guds närvaro, men något saknas.
Du känner församlingens gemenskap och omsorg, men du
vill veta mer.
Du kanske ångrar att dopet eller konfirmationen aldrig blev
av som ung eller undrar vad det egentligen handlar om.
Då är detta möjligheten för dig!
Tillsammans med präst, medvandrare och jämlikar får du under
ett läsårs tid fördjupa dig i trons mysterium och kärlek.
Om intresse finns startar en ny grupp i höst i antingen Storvreta eller Skyttorp. 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!
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Medvandrarna Marie Engblom och Bodil Davidsson.

Vi startar i september efter en första öppen träff. Se nästa
nummer av Kyrkbänken.
Vill du veta mer och kanske anmäla intresse och föreslå tid
och plats för träffarna? Kontakta Kristina Lockner.
Kyrkbänken nr 3 2016

Vårhälsning från Tensta och Lena barnkörer
Den 16 april samlades barnkörerna i
Tensta och Lena församlingar för att
sjunga ihop sig och framföra ett glatt
budskap:
Våren är här, Gud är med oss,
Vi är glada - och ibland ledsna –
vi vill vara tillsammans och ta hand om
varandra.

Alla vuxna kan ta ansvar för att barn i
världen ska ha det bra.
Musik och sånger kan tala direkt till
hjärtat och beröra oss.
Tack för att vi kan sjunga!

Efter konserten firade glada körsångare
och publik med en mumsig jordgubbstårta.   

Tack alla härliga barn och föräldrar
som deltagit i barn- och familjeverksamheten den här terminen i Lena
församling! Vi önskar er alla en härlig
och skön sommar!
Vi ses igen i augusti.
Verksamheten startar vecka 35 med
en Kick-off gudstjänst på Trekanten,
den 4 sept kl 11. Vi kickar igång terminen tillsammans och efteråt grillar
vi. Alla är hjärtligt välkomna!
Hälsningar Mari, Maj-Inger, Kristin,
Ingrid och Bella.

Musik i sommarkväll
i Tensta och Lena
22 juni Tensta 19.00                            
Vattholma pastorat är för fjärde året
med och arrangerar Storcon, ett konvent i Storvreta som riktar sig till ungdomar. Storcon är ett animekonvent, en
sorts tredagarsläger med övernattning.
Temat är främst japansk ungdomskultur.
Förra året deltog åttahundra besökare,
det gör det här lägret till en av Uppsala
kommuns största ungdomsaktiviteter och
Svenska Kyrkan i Vattholma pastorat är
med som medarrangör. Här är kyrkan är
med och jobbar för meningsfull fritid i en
målgrupp, som i det här fallet består av en
mest tjejer i 13–18-års åldern. En viktig
kontaktyta, då personal och frivilliga från
församlingarnas ungdomsgrupper möter
väldigt många ungdomar.

Närvaro på konventet

Svenska kyrkans medarbetare har ansvar
för sjuk- och själavård och volontärerna.
Tre dagar övernattning och 800 personer
på samma plats, gör att saker händer. Kyrkans personal har i detta en viktigt uppgift
med att ta hand om och prata med dem
som inte mår bra.
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Det andra som kyrkans medarbetare
tar hand om är alla volontärer. Det kommer cirka hundra ungdomar som jobbar
frivilligt under helgen och de bor i Storvreta församlingsgård. Frivilliga ungdomar från ungdomsgrupperna i pastoratet
håller i ett café för volontärerna och glatt
umgänge, med spel och samtal.Vill du
veta mer? Gå in på www.storcon.se

Café Trinitas i midsommar
På midsommaraftonen i Vattholma,
är Trekanten öppen för ungdomar kl
20–01.
Det är andra året församlingen arrangerar drog- och alkoholfri verksamhet för ungdomar under midsommarfirandet. Ett uppskattat alternativ
denna kväll har det visat sig. Det blir
tv-spel, brädspel, film, soffor och
kaffe/te. Och som under Café Trinitas
kvällarna är kiosken förstås öppen.

”Barock sommarmusik” med
Duo Tremendo (Gabriel Gumucio, sång & Monika Glimskär,
barockviolin) samt Janniz Jönsson, cembalo.

3 juli Lena 18.00                                   
”Lättsam sommarorgel” med
Janniz Jönsson, orgel.

13 juli Tensta 19.00    
”Längtans toner” med Luisa
Garcia, cello, och Ingvor Stagling, piano.

24 juli Lena 18.00                                 
”Musik i sommarkväl”l med
Mats Olofsson, solocello.

3 augusti Tensta 19.00                        
”Kringellek”. Erika Lindgren
Liljenstolpe & Cecilia Österholm,
fiol, nyckelharpa och sång.

Välkommen att fira midsommar tillsammans med andra ungdomar!
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Detta får inte ske igen!

Konfirmanderna tittar på gamla foton i Schindlers museum.

Ur dagbok från konfirmandernas resa till Auschwitz och Birkenau.
Vid pennan: Malin Andersson, konfirmandledare.
Fredag den 6 maj
Idag har det varit en tuff dag för oss allihopa. Vi har nämligen besökt Auschwitz
1 & 2 (Auschwitz 2 är Birkenau).
Både till Auschwitz och Birkenau färdades människor (fångarna) i godståg och
det var ofattbart många i varje vagn och
dessutom utan mat och vatten. Färden till
lägren tog väldigt olika lång tid beroende
på varifrån fångarna hämtades och det
var inte enbart judar utan det var människor från andra nationaliteter som kom
från många av Europas länder bland annat Norge, Ungern, Tyskland etc. En färd
kunde exempelvis ta 9 dagar.
När fångarna kommit fram till lägren
tog nazisterna allt de ägde och gjorde sedan två sorteringar av fångarna. Den första delade upp män och kvinnor och barn.
Den andra sorteringen var utefter arbetsförmåga. De som ansågs för svaga gasades
ihjäl på en gång.
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Fångarna rakades även och detta hår
fick vi se i Auschwitz och det var det värsta
många av oss någonsin hade sett.
I Auschwitz fick vi bland annat se alla
saker som tillfångatogs av nazisterna. Det
var alltifrån resväskor, porslin, skor, skokräm, borstar osv. Vi fick även se medlet som nazisterna gasade ihjäl fångarna
med, detta hette Zyklon B. Vi fick även
berättat för oss hur en dag i lägret såg ut.
Vi fick även berättat för oss att fångarna
blev straffade på olika sätt. Hade någon
försökt hjälpa någon att rymma straffades
det med döden offentligt.
Vi fick även besöka gaskammaren som
fanns kvar och det var hemskt. Det var ett
hål i taket och det var här som gasen sprutades ner. Det fanns även två av tre ugnar
kvar och här kremerades kropparna.
      Den ledande tysken som styrde lägret bodde i en villa precis på andra sidan
taggstängslet tillsammans med sin familj
och det sägs att frun inte visste något men

det känns svårt att tro på. Vid befrielsen
hängdes ledaren vid Auschwitz och han
var även riktad mot lägret så att han skulle
kunna se vad han hade gjort mot människorna som befanns sig där.
Birkenau var det största lägret i Polen. Och det byggdes upp endast för att
bli ett förintelseläger. Tågrälsen gick in i
själva området vilket förenklade processen
att få in fångarna i lägret. Här fick vi se
ett godståg som människorna kom med.
Vi fick även se rester utav gaskammaren.
Nazisterna försökte nämligen spränga och
bränna ner byggnaderna för att få bort
bevis på att något olagligt skett på dessa
platser. Vi fick se hur "badrummen" såg
ut och toaletterna var långa betongblock
med massa hål i. Ibland fanns det inget
vatten alls på flera månader. Det fanns
inget avlopp så toaletterna tömdes för
hand av fångarna som arbetade.
Vi fick även se kvinnornas "dödshus",
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här befann sig svaga kvinnor som inte
kunde arbeta. Här låg de i trevåningssängar och i varje säng låg ca 5-10 personer. Här låg de och i stort sätt väntade
på döden.
Auschwitz brukade kallas himmelen
om man jämförde med Birkenau som ansågs som helvetet. Vid befrielsen fanns det
8000 levande fångar kvar i lägret.
Vi har varit med om mycket idag –
både sett det med egna ögon och fått det
berättat för oss. Det har gjort ont i både
hjärta och själ och det har även kommit
tårar från många håll. Att förintelsen har
skett är obegripligt och även fast vi varit
där idag kommer man aldrig kunna föreställa sig hur det vad att leva där dag och
natt, dag efter dag. Det enda vi kan göra
är att sprida kunskapen om att detta aldrig ska behöva ske igen och att vi ska visa
varandra respekt. Vi alla är människor, vi
har känslor, tankar, erfarenheter och saker
i vår ryggsäck.

Lördag 7 maj
Idag har vi besökt saltgruvan som ligger
c:a 30 minuter utanför Krakow i en stad
som heter Weliczks. Vi började med att gå
ner för 400 trappor och då hamnade vi 65
meter under marken, vilket var level 1 av
9. Vi gick endast ner till level 3, vilket var
135 meter under marken. Saltgruvan togs
ur bruk 1996 men det har kommit turister
till gruvan sedan 1700- talet.
I saltgruvan var allt gjort av salt och det
fanns skulpturer som var utgjutna i salt,
trappor och golv. Det fanns även ett stort
kyrkorum, tillverkat av salt, med ljuskronor i taket som var gjort av saltkristaller.
Det fanns även kiosker, souvenirbutiker, en
5D bio och restauranger här nere under
marken. Det fanns även sjöar som var saltvatten och det vattnet var saltare än döda
havet. Det är otroligt svårt att beskriva hur
allting såg ut där inne då det var otroligt
vackert med allt salt och skulpturer.

Söndag 8 maj
Idag var det vår sista dag i Krakow. Klockan 10 var vi på gudstjänst i S:t Martinskyrkan och gudstjänsten var på polska så det
var en upplevelse. Ungefär liknande som
i Sverige utom att vi varken förstod sångerna eller läsningarna och nattvarden såg
lite annorlunda ut. Det var spännande att
försöka följa med psalmerna på ett annat
språk och kyrkan var också väldigt vacker.

Överst: Gaskammaren i Auschwitz.
Ovan: Rundtur i de judiska kvarteren i Krakow.
Till höger: Från saltgruvan i Weliczks.

som guidade oss genom Schindlers fabrik.
Schindlers fabrik var en fabrik i Krakow
där judarna från början anställdes som
gratis arbetskraft och Oscar Schindler
behandlade judarna som människor om
man jämförde med hur tyskarna behandlade judarna. Inuti museet var det iordninggjort som en helt annan värld med
bland annat hur judarnas ghetto såg ut,
hur spårvagnarna anlände till fabriken
och det var mycket från Krakows historia
med både bilder och berättelser från kriget. Det var mycket repetition både från
Auschwitz besöket men också från rundvandringen i gamla stan och från filmen
Schindlers list. Det var väldigt intressant
och en spännande plats att besöka iallafall.  
Hälsningar från oss alla!

Efter detta åt vi lunch på McDonalds
och sedan mötte vi upp vår guide Eva
Kyrkbänken nr 3 2016
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Körresa till Cumry (Wales)

Kyrkokören i Tensta & Lena har tillsammans med sin körledare, kyrkomusiker
Janniz Jönsson, haft några goda år med
inpirerande satsningar. För två år sedan
framförde man den nyskrivna kantaten
”En väg att vandra – en sång att sjunga”
när Tensta kyrka återöppnades efter rengöringen. Ett år senare var det dags för
Händels ”Messias” och vid Trettondedagen i år sjöng man julspelet ”Josef drömmaren från Nasaret”. Både kantat
och julspel tillkomna i samarbete mellan
Janniz Jönsson och Rolf Larsson, bas i
kören. Dessutom har ju kören sin givna
plats i gudtjänster under året, vid större
helger men också under andra delar av
kyrkoåret.

Nu var det dags för rekreation och
ännu en satsning. Kören for till Wales,
Cumry på walesiska, för att medverka
vid en evensong i Llandaff Cathedral. Så
gott som alla körens medlemmar kunde
följa med på den fem dagar långa resan,
som tog sin början på Kristi himmelsfärds dag – sammanlagt 38 personer,
varav fyra anhöriga. Målet var Cardiff,
huvudstad i Wales. Denna del av Wales
ligger i stiftet Llandaff, som är vänstift till

Repetition inför evensong i katedralen.
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Kyrkokören i Tensta & Lena utanför Llandaff Cathedral.

Uppsala stift, en av anledningarna till att
detta blev resmålet.
Evensong är en kvällsgudstjänst, som
framför allt hör hemma i den anglikanska
kyrkan. I katedralerna, dvs stiftens domkyrkor, är det i regel ”sung evensong”,
dvs med en kör som framför större delen
av liturgin. Oftast är det katedralernas
gosskörer som sjunger psaltarpsalmer,
Magnificat och Nunc dimittis och ett eller
ett par körstycken.

Så här presenterar Llandaff Cathedral
dessa gudstjänster på sin hemsida:
Choral Evensong is offered at the Cathedral on Monday, Tuesday, Wednesday
and Thursday evenings at 5.15pm and at
3.30pm on Sundays during school term
times. The choristers of the Cathedral
School are usually in attendance, with visiting choirs occasionally. It is an opportunity to experience one of the more unique
and precious moments of the Anglican Liturgical tradition, and be immersed in the
prayer of the community as it glorifies God
in word and song.

Katedralens gosskör.

When Choral Evensong is not being offered, Evening Prayer is said at 5.15pm on
Fridays and Saturdays.

Llandaff Cathedral.
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Fem gånger i veckan sjunger alltså gosskören detta ganska krävande program. Dessutom medverkar kören i högmässan varje
söndag under terminerna.

len låg ett stycke bortom Cardiff
centrum, vackert omgiven av
lummig grönska och prunkande
magnolior och fruktträd.

Kyrkokören i Tensta&Lena erbjöds att
sjunga i lördagens evening prayer och gjorde den till en regelrätt sjungen evensong.
Problemet under förberedelserna hemma
var att få besked om vilka psaltarpsalmer
som var aktuella den dagen. Beskedet kom
sent, men desto intensivare blev repetitionerna i körsalen på Trekanten i Vattholma
dagarna före avfärd. Två solister krävdes
och då var det bra att ha tillgång till Kristina Hognesius Lockner, församlingspräst
och sångerska, och Mattias Lindström, tenor i kören och reseledare för körresan.

I körrummet, där koristerna
står i en fyrkant bakom den långa
”pulpeten” med körledaren vid
ena kortsidan, hängde hemmakörens kåpor. Här kunde man nästa
höra gosskörernas röster klinga i
väggarna.

Innan det var dags att ta Llandaffkörernas repetitionsrum i anspråk gjorde
kören på fredagen en innehållsrik busstur
genom South Wales och fick se spåren
efter, den för ägarna så lukrativa och arbetarna så slitsamma, kolhanteringen. På
hedarna betade en hel del av de tolv miljoner får som delar utrymmet i Wales med
tre miljoner invånare. Under ett stopp i
den lilla staden Brecon imponerades några ur kören, som hittat in i stadens kyrka,
hur man vardagsutnyttjade kyrkorummet
med café, lekhörna, försäljning av hantverk och vrå för andakt och meditation.
Allt utan att ha gjort intrång på platsen för
gudstjänst.
Lunchuppehållet i Hay on Wye
roade mycket, världens (?) aktikvariattätaste stad, en liten plats som lyckats
sätta boken i centrum. Om resan ägt rum
ett par veckor senare hade kören hamnat
mitt i en enorm internationell litteraturfestival. Men boksamlandet är inte en tradition med många år på nacken, de första
antikvariaten öppnades av en excentrisk
herre på 60-talet. En lyckad satsning kan
man tycka.

Att medverka som kör i en katedral i Wales är inget man gör
med en klackspark. Och det är Kören på plats på körplatsen i Llandaff Cathedral.
inte bara sången det hänger på.
Kören fick noggranna instruktioner om hur man går, sitter och
upppför sig i kyrkorummet. Och
bakgrunden är förstår att inget
ska störa gudstjänsten och andakten för gudstjänstdeltagarna. Kören uppträder inte, den utför en
del i liturgin och får inte skymma
detta.
Kyrkokören i Tensta & Lena
klarade sig bra, skickligt anförd av
Janniz Jönsson, som lotsade kören
genom uppdraget.
På söndagen sjöng kören
vårsånger för kyrkkaffe/te-gästerna efter morgonens familjemässa.
Efter det var det högmässa med Janniz Jönsson slår in körens sopraner och basar.
den ordinarie kören,
Llandaff Cathedral’s
Boys Choir. Mäktigt!

Text: Anki Lindström
Larsson
Bild: Peo Thisner,
Anki Lindström Larsson

Lördagen ägnades till större delen av
uppgiften i Llandaff cathedral. Katedra-

Ur

Nästan alla deltagare i resan med det vackra walsiska landskapet i bakgrunden.

församlingsboken

Döpta

Konfirmerade

23/4
5/5
7/5
14/5

15/5

Ärentuna församling
Alicia Elisabeth Linhein
Mini Julie Margareta Weimer
Viktor Karl Erik Östling
Linn Elsa Sjöström
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Linnea Gustafsson
Emilia Karlsson
Svante Molund

Lena församling

William Sandberg
Oskar Wall

Avlidna

Ärentuna församling

Lena församling

15/5

12/4

Isak Nordenman
Amanda Askström
Jennah Palosaari
Jennifer Ring
Simon Wahlstedt

Lennart Malmsten

Ärentuna församling
9/4
13/4
30/4

Gunhild Söderman
Arne Åhlén
Bengt Thorell
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Och varför bekymrar ni er för
kläder?
.. .. …… ……, … .. …..
De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd
som en av dem. (Matt 6:28-29, Bibel 2000)



 






































































































































































































Sommarkorsordet
Tre bokpriser lottas ut bland dem som
skickat in rätt lösning. Skicka lösningen
till Församlingsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
senast 20 juli
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Namn........................................................................................................
Adress.......................................................................................................
Postadress...............................................................................................
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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: Camilla von Knorring, camilla.von.knorring@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen

Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Jenny Storm			

tel: 36 62 10 fax: 36 66 40, jenny.k.storm@svenskakyrkan.se

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
tel: 31 52 50
Adm.ass. Helena Hallsten			
tel: 31 44 85
Pastoratets plusgiro 10 20 10-6, bankgiro 189-2546

Präster och diakoner

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

Ungdomsverksamheten

Fritidsledare Samuel Holmberg		

Ärentuna

Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström		
Pedagog Ingrid Ivarsson			
Husmor Thérese Lagerquist		

tel: 31 52 80, 0702-99 52 80
tel: 31 42 40, 0730-20 36 61
tel: 0703-14 50 44
tel: 0706-87 00 63
tel: 31 45 01, 0705-85 13 58, charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

tel: 36 68 80, 070-36 68 291
tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07

Tensta

Kyrkans Hus.
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp		
Sockenstugan i Tensta			
Förs. ass. Emmeli Andersson		
Förs. ass. Pontus Adefjord			

Lena

tel: 35 20 61
tel: 37 90 45
tel: 070-230 37 73
tel: 0732-48 53 71		

Trekanten				tel: 35 07 09
Bruksgårdarna 42, 743 50 Vattholma
Förs. ass. Gabriella Bergkvist		
tel: 0703-10 50 67
Förs. ass. Maj-Inger Johansson		
tel: 070-283 09 33

Kyrkomusiker

Ärentuna:
Margareta Ranudd			
tel: 31 41 26, 0705-84 44 84
Tensta/Lena:
Janniz Jönsson				
tel: 070-534 14 41
Kristin Warngren				tel: 0727-408010

Kyrkvaktmästare

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

tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04

Församlingsrådens ordföranden

Ärentuna: Gunnar Edqvist
Tensta: Ulla Moberg			
Lena: Tomas Karlsson

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström			
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Jourhavande

PRÄST
akut samtals- och krisstöd

telefon: 112
chatt
digitalt brev
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

tel: 35 00 16			
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Detta händer i våra kyrkor
Juni

5 sönd

6 månd
11 lörd
12 sönd

14 tisd
19 sönd

22 ons

24 fred

25 lörd

2:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Nationaldagsfirande,
Storvreta
18.00 Ungdomsmässa,
Storvreta
3:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst,Tensta
Stora kakkalaset
11.00		Högmässa, Ärentuna
18.30 Veckomässa, Storvreta
4:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst,Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
”Barock sommarmusik” med
Duo Tremendo (Gabriel 		
Gumucio, sång & Monika
Glimskär, barockviolin),
Janniz Jönsson, cembalo.
Tensta
Midsommarafton
10.00–14.00 Midsommarfirande, Storvreta
23.00 ”Musik i sommarnatt”
med Ditte Andersson, Cajsa
Ekstav, nyckelharpa, fiol, 		
Michael Näslund, gitarr, sång.
Ärentuna
Midsommardagen
11.00 Friluftsgudstjänst,
Lena sockenstuga.

26 sönd Johannes Döparens dag
11.00		Konfirmation med
mässa. Tensta
18.00 Högmässa, Storvreta
28 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
29 onsd Familjedag, Ärentuna
30 torsd Våffelcafé, Ärentuna
18.00 ”Det heliga rummets
dolda hemligheter”, föredrag
kring kyrkans målningar och
symboler. Teol dr Arne Wiig.
Ärentuna

Juli

2 lörd

17.00 Kyrkogårdsvandring
med Alf G Lindström. Ärentuna
18.00 Helgsmålsbön, Ärentuna,
3 sönd 6:e sönd eft Trefaldighet
9.30		Gudstjänst, Tensta
11.00		Högmässa, Ärentuna
18.00		”Lättsam sommarorgel” med Janniz Jönsson,
Lena
6 onsd 17.30 Kyrkans sommarkväll,
19.00 Andakt, Tensta
10 sönd Kristi förklarings dag
11.00 Friluftsgudstjänst på
Salsta slott
13 onsd 19.00 ”Längtans toner”
med Luisa Garcia, cello, och
Ingvor Stagling, piano.Tensta
17 sönd 8:e eft Trefaldighet
9.30 		Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Mässa, Lena

24 sönd 9:e eft Trefaldighet
9.30		Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Musik i sommarkväll,
Mats Olofsson, solocello.
Lena
31 sönd 10 eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00		Mässa, Lena

Augusti
3 ons

19.00 ”Kringellek”, Erika
Liljenstolpe och Cecilia 		
Österholm, fiol, nyckelharpa
och sång. Tensta
7 sönd 11:e eft Trefaldighet
9.30 		Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Mässa, Lena
9 tisd
18.30 Veckomässa, Storvreta
10 onsd 19.00 ”Jazz på svenska”
med Lisen Elwin, sång, Ali
Djeridi, trummor, Ann Blom,
sång. Ärentuna
13 lörd 14.00		Gudstjänst, Tensta
Bröllopsutställning
14 sönd 12 eft Trefaldighet
11 00 Högmässa, Ärentuna
18.00 Mässa, Lena
21 sönd 13:e eft Trefaldighet
9.30		Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
23 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
Se också predikoturerna i UNT och på
www.svenskakyrkan.se/vattholma

Sommarläger för alla åldrar
Åk med på pastoratets sommarläger!
Torsdag 4/8 till söndag 7/8 åker vi till lä-

gergården Lejdet utanför Rimbo, en dryg
timmes resa från Storvreta. Resan går
med gemensam buss, som plockar upp
deltagare i Skyttorp, Vattholma och Storvreta.

Det blir både organiserade och fria aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna – tillsammans eller på varsitt håll. Vi hjälps åt
med en del praktiska saker, som t ex matlagning.

Lägret kostar 500 kr per vuxen, 200 kr per
barn, max 1000 per familj.
För information eller anmälan:
Pontus Adefjord på 073-2485371,
pontus.adefjord@svenskakyrkan.se

