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Är ondskan starkare än det goda?
I förra numret av Kyrkbänken berättade de konfirmander som varit i
Polen om sitt besök i Auschwitz. En
skrämmande upplevelse och en otäck
påminnelse om hur snabbt ondskan
kan tränga in i ett civiliserat samhälle
och få människor att göra de mest förfärliga saker. Idag upplever vi samma
sak i Syrien och Irak och flera andra
länder. Terror och krig förvandlar
människor till dödsmaskiner och torterare och fruktansvärt grymma saker
sker. Hur kan det bli så här? Vad är det
som driver en människa att utföra bestialiska handlingar? Vad är det som
gör att ett samhälle faller sönder och
tillåter ondskan att härja?
Här hemma är vi lyckligt lottade vad
gäller terrorism men även i vårt land
finns en del oroliga platser där otäcka
saker sker: Skottlossning, bilbränder,
upplopp… När man läser nyheterna
är det lätt att bli pessimistisk- vad ska
ske- hur kan vi förhindra det som sker.
Kan vi stoppa ondskan?
Vad som är ont och gott är inte alltid
en enkel fråga att svara på. Det som
kan vara gott för någon kan vara ont
för en annan, och tvärtom. Att identifiera ondskan är lätt när man ser en pi-

stol eller bomb som riktas mot oskyldiga men ondskan kan vara svårare
att identifiera när den finns inbyggd
i orättfärdiga strukturer och i globala
företag. Det finns många förklaringar
till våldets och ondskans orsaker. Girighet, egoism, utanförskap, förtryck,
orättvisor och ojämlikhet.
Många gånger förs religion fram
som en förklaring till krig och visst
finns den med som en dimension
men jag tror att det är viktigare att se
att många krig orsakas av konflikter
mellan olika folkgrupper, med olika
språk, olika kulturer, olika anspråk på
landområden och kanske också olika
religion. Sedan finns det de som använder religionen som försvar för sitt
handlande. Gud kan användas till
mycket- även onda syften tyvärr.
Tydligt och påträngande blir alltsammans när vi drabbas av det onda,
både det oförklarliga och det som
har uppenbara orsaker. Livet rymmer
både himmel och helvete. Varifrån
kommer all ondska och varifrån hämtar den sin makt? Frågor som människor brottats med genom historien och
även i Bibeln. Redan från början finns
det onda med som en oförklarad stor-

het. En storhet som vill förstöra det
goda och riva ner det som byggts upp.
Det är en gemensam trasighet. En trasighet som också finns inom mig och
dig. Ibland blir det onda så utstuderat
och går utanför all mänsklig ondska
– som om det vore en egen makt, en
makt som vi kan kalla Djävulen. Ordet Djävul betyder- den som sliter
isär och splittrar. Ondskan kan aldrig
skapa nytt eller bygga upp, den kan
bara bryta ner det som redan finns av
förtroende, kärlek, tro och liv.
Detta nummer av kyrkbänken
handlar bl.a om dopet. I dopet ber vi
att Gud ska befria oss från mörkrets
makt och bevara oss i sitt ljus. Trots
allt ont som sker runtomkring oss
är det viktigt att vi också ser allt det
goda som sker. Fler människor hjälper varandra än stjälper varandra, fler
människor tröstar varandra än slår
varandra, fler människor ger vänliga
blickar än onda blickar. Fler människor upprätthåller livet än förstör det.
Kärleken är starkare än hatet och det
goda starkare än det onda- det är jag
helt förvissad om.
Eva Åsjö
Kyrkoherde

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: Äventyrskonfirmanderna. Foto: Pontus Adefjord.
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Från förföljare till
efterföljare – Paulus
”Jag tackar honom som har gett mig
kraft, Jesus Kristus vår herre för att han
fann mig värd förtroende och tog mig i
sin tjänst, mig som förut var en hädare
och hänsynslös förföljare. Men jag mötte
förbarmande. Jesus Kristus har kommit
till världen för att rädda syndare – och
bland dem är jag den störste.” (1 Tim
1: 12-17)
Vad har Paulus med oss att göra? Vad
har han att säga oss idag?
Paulus föddes som Saulus av judiska
föräldrar och hade romerskt medborgarskap. Han ändrade sitt namn till
Paulus efter sitt möte med den uppståndne Jesus. Paulus var utbildad i
den judiska lagen och skulle se till
så att människor följde den. Han var
mycket nitisk och förföljde alla som
bröt mot den judiska lagen, särskilt
den tidiga kristna kyrkan.
Han deltog som åskådare när den
förste kristne martyren Stefanos stenades till döds och han skaffades sig
själv tillstånd att bevaka de kristna i
Damaskus. På vägen dit mötte han Jesus i en uppenbarelse- i en bländande
syn och hela hans liv förändrades.
Han blev kristen och lika ivrig som
han varit i att förfölja de kristna, lika
ivrig blev han som missionär och att
förkunna Jesu budskap. Från ca år 45
genomförde han flera missionsresor
runt Medelhavet och det var under
dessa resor som breven skrevs. Dessa
brev hittar vi efter Evangelierna i Nya
Testamentet och de är ställda till olika
församlingar på olika orter.
Här finns brev till församlingarna
i Rom, Filippi, Thessaloniki och Galatien och Korint. I varje stad som
Paulus kom till predikade han först i
synagogan och därefter vände han sig
till hedningarna, de icke-judiska.
Efter tolv år reste Paulus åter till Jerusalem där han fängslades av den romerske kommendanten. Efter två år
skickades han till Rom och där sattes
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Paulus målad av 1500-talskonstnären
Macrino d' Alba

han i husarrest i två år där han kunde
skriva brev och ta emot besök. Ca år
64 avrättas han genom halshuggning
med svärd. Hans reliker är begravda i
Rom i Basilikan San Paolo och i St Peterskyrkan. Bilden på Paulus hittar vi i
Tensta kyrka.
Paulus kallas för kristendomens teolog dvs han har förklarat den kristna
tron och gjort tydligt vad det betyder
att Jesus är Guds son och världens
räddare. Det är Paulus som framhåller betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Dopet är tecknet på det nya
förbundet som Gud ingått med människor. Paulus skriver så här om dopet
i sitt brev till Titus: ”När Guds vår
frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han
oss och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den
heliga anden. ”
Paulus manar ständigt om att man
ska hålla sams, vara rädda om varandra
och visa respekt och kärlek. Till församlingen i Kolossai skriver han: ”Som
Guds utvalda ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet,
mildhet och tålamod. Ha fördrag med
varandra och var överseende om ni har
något att förebrå någon. Liksom Herren
har förlåtit er ska också ni förlåta. Men
över allt detta skall ni ha kärleken, det
band som ger fullkomlighet.”

Lär känna Paulus
Under ett antal kvällar är du välkommen att lära känna Paulus och
hans budskap – kopplat till vår tid
och våra liv.
Vi börjar den 22 september kl.
19.00-20.30 på Trekanten, Vattholma med temat ”Från förföljare
till efterföljare” med Tord Fornberg.
Sedan följer 20/10 i Storvreta då
Klas Lundström talar om hur den
kristna tron kom till Europa.
Den 17/11 är samlingen i Skyttorp,
Kyrkans hus och då talar vi om hur
det ser ut idag på de platser där
Paulus verkade och om möjligheten att åka till Grekland.
Den 15 december blir det bibelstudium med Lars Ove Eriksson på
Trekanten. Då läser vi tillsammans
Paulus brev till församlingarna
i Filippi och Thessaloniki. Du är
välkommen till en eller flera temakvällar! Frågor: Eva Åsjö (eva.
asjo@svenskakyrkan.se)
tel. 070-2995280.
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Retreat
I höst, 15-16 oktober, anordnar Vattholma pastorat en tyst retreat.
Att delta i en retreat är ett sätt att
träda ur vardagens alla krav för att
bara vara – med sitt hjärta och tillsammans i tystnad med andra. I tystnaden finner själen vila, jag får släppa
mina roller och närma mig mitt sanna
jag. Vi får hjälp att bli varse all den
tankeaktivitet som ständigt pågår och
att alltmer släppa taget om den.

Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Retreatens innehåll:
Meditation
Guidad meditation
Meditativt måleri
Meditativ promenad
Avspänningsövning
Andakt
Man deltar i "programpunkterna" i
den utsträckning man själv vill och
har behov av.

Tid:

15-16 oktober 2016 (ankomst
lörd. kl. 9.30 - avresa sönd. ca
kl. 15.00)

Plats:

Aspnäs, strax öster om Öster
våla, i en naturskön omgiv
ning med sjön Tämnaren
strax nedanför.

Kostnad inkl. mat:
750 kr.
Sista anmälningsdag:
12/10

Meditationskvällar
Varje söndagskväll, utom sista söndagen i månaden, kan man meditera i
församlingsgården Storvreta.
Meditation är att sitta sig till stillhet – en stillhet utan tankar och ord,
där vi övar oss i att bara vara.

Kvällarnas upplägg:
Kl. 19.00 Introduktion för den som
är ny eller inte har mediterat på länge
Kl. 19.30 För den som vill, inleds kvällen med en avspänning
KL. 20.00 Meditation

Andningen är vårt bästa instrument för att föra oss till stillhet.

Första meditationstillfället för
hösten är den 4/9.

Utifrån våra olika behov möter oss
meditationen där vi befinner oss i livet. Den hjälper oss att hantera stress,
få en bättre kroppskännedom, hitta
vår kreativitet, finna en andlig verklighet, möta oss själva.

Information om retreaten och
meditationskvällarna:
Mia Gregstedt, tel 0725-759676
mia.gregstedt@svenskakyrkan.se

Foto: Gustaf Hellsing, IKON
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Det händer i Tensta församling i höst
Träffpunkt dagtid
Tensta/Skyttorp
Kyrkans Hus i Skyttorp varannan
onsdag kl. 11.00. En möjlighet till gemenskap med gamla och nya vänner.
Vi träffas och tar del av ett timslångt
program och delar därefter en lättare
måltid. Varmt välkomna!
7/9 Vad gör ett stift? Uppsala stift
från insidan. Kyrkoherde Eva Åsjö berättar
21/9 Historiens vingslag. Pastoratsresa till Stockholm, 250 kr. (Se sid 7)
5/10 Tjejer med drag. Sång och
dragspelsmusik.
19/10 Indien med mina ögon. UllaKarin Zetterström berättar och visar
bilder.
2/11 Kommunalrådet har ordet. Jonas Segersam, Kristdemokraterna.
16/11 Våra älskade julblommor- Annika Karlsson visar och berättar.
30/11 Att fly från sitt land för att
hitta ett nytt hem. Om ekumeniska
fristadsgruppens arbete bland asylsökande. Ingvor Stagling.

Vardagskraft – hantverk och bön
Vid fyra tillfällen under hösten delar
kunniga människor från bygden med
sig av sina kunskaper inom olika hantverk. Det behövs inga förkunskaper
och det enda som kostar är materialet
till självkostnadspris. Det du gör får
du givetvis ta med dig hem. Det handlar om ca två timmar en torsdagkväll i
månaden ungefär.
Vi inleder med hantverket kl. 19 och
avslutar vi med en enkel gudstjänst
eller aftonbön. Allt för att ge oss lite
kraft in i vardagen. Passar alla åldrar!
För att kunna beräkna materialåtgång är det bra med föranmälan minst
en dag i förväg, men det går också bra
att bara dyka upp.

Afternoon tea + gudstjänst
I Tensta församling firas vanligtvis
gudstjänst i Tensta kyrka söndagar kl.
9.30. De flesta av gudstjänsterna med
små och stora, familjegudstjänsterna,
firas i Kyrkans hus i Skyttorp söndagar
kl. 14 (se gudstjänstschemat sid 16).

Hör av dig till Kristina Lockner (se
kontaktsidan) för anmälan, frågor och
/eller förslag på vad vi skulle kunna
göra nästa termin!
8 sep Tunnbrödbak.
Vi bakar i traditionell bakugn med
Kerstin Johansson. Plats: Sockenstugan
6 okt Träarbete.
Vi snickrar fågelbord för småfåglar
med Bert-Ove Lindkvist. Plats: Församlingssalen
27 okt Samisk slöjd.
Vi provar på tennbroderi med Anita Andersson. Plats: Församlingssalen
24 nov Ljustillverkning.
Vi gör ljus i olika färger och former tillsammans med Cecilia Johansson. Plats:
Församlingssalen

Katekumenat – en vuxen väg till tro
och konfirmerad men skulle vilja fördjupas i din tro.

Den 2 oktober och 20 november
finns det möjlighet för den som vill
att prova att fira gudstjänst mitt på
eftermiddagen även i Tensta kyrka.

Onsdag 14 september kl. 18.15 i Storvreta församlingsgård finns möjlighet
för dig som är nyfiken på kristen tro
att ses för att få veta mer om Katekumenatet. Det är en informationsträff
där deltagarna tillsammans passar på
att bestämma tid och plats för träffarna (Storvreta församlingsgård eller
Kyrkans hus i Skyttorp). Om det finns
intresse startar sedan en grupp i oktober.

Vi inleder med afternoon tea i
Sockenstugan kl. 14.30. Det bjuds på
samvaro kring te (säkert också kaffe
för den som vill) och scones m.m. Kl.
16 går vi över till kyrkan för att fira
gudstjänst.

Katekumenatet är ett slags konfirmation för vuxna. Det vänder sig till
dig som inte konfirmerades ”när alla
andra gjorde det”, eller inte är döpt
men nu funderar på om det inte skulle
vara intressant, eller som är både döpt

Välkommen den 29 oktober till Tacom & Lovom i Kyrkans hus i Skyttorp.. Vi öppnar kl 16, maten serveras
från kl 17 och 17.45 drar vi igång lovsången.
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Välkommen med frågor och intresseanmälan till Kristina Lockner, präst.

Tacobuffé och lovsång!
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Höstens händelser i Ärentuna församling

Terminsupptakt

Den 28 augusti är det dags för gemensam terminsupptakt i Ärentuna
församling. Efter en förhoppningsvis
lång och härlig sommar får vi se fram
emot höst och vardag.
På upptaktsssöndagen kan man
starta med kyrkfrukost, kanske få
utlopp för lusten att sjunga i dagens
spontankör eller komma direkt till
gudstjänsten. Under gudstjänsten har
alla barn möjlighet att följa med en
ledare för ”Himlakul – barnens egen
stund i gudstjänsten”. En möjlighet
för barnen att på ett roligt sätt syssöla
med något som har med dagens tema
att göra. Efter gudstjänsten serveras
en matig sallad, eller grillad korv, i
första hand till barnen.

Kyrkträffen

Många av dem som är anställda i
församlingen kommer att finnas på
plats den här dagen. Då kan man passa
på att ställa frågor om det som händer
i församlingen under hösten direkt
till de som är ansvariga.
Tisdagen den 23 augusti är det
veckomässa 18.30 och sedan är det
gudstjänstplanering med start kl 19
under rubriken ”inför söndagen”, (se
nästa sida).

Söndagen den 28 augusti
09.30 start för kyrkfrukost
10.00 samling för spontankören
11.00 Upptaktsmässa (gudstjänst)
Kyrklunch efter gudstjänsten.

Välkommen till Kyrkträffen på tisdagar i Församlingsgården i Storvreta kl 11.00 varannan vecka. Träffen
inleds med ett program och därefter lunch kl 12.00.
Dagen avslutas med kaffe och andakt. Kostnad för
lunch med kaffe 40 kr.

Terminsprogram
6 sept
Ullas spelmanstrio består av Anders
Ekström fiol, gitarr och sång, Lennart Mattsson dragspel och sång
och Ulla Vinterbäck nyckelharpa.
Trion spelar folkmusik och folklig
musik av både äldre och nyare årgång och leder allsång med publiken. Publiken får gärna önska låtar.
21 sept
Pastoratsresa för Kyrkträffen och
Träffpunkten. Resan går till Stockholm. Se nästa sida.
4 okt
Arkeolog Torbjörn Holback har arbetat med uppdragsarkeologi med
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Taizéböner

Till den lilla byn Taizé i södra Frankrike vallfärdar varje år tiotusentals
människor, de flesta ungdomar. Där
finns en kommunitet som tar emot
alla dessa människor som oftast stannar en vecka. Tre gånger varje dag
samlas man till bön tillsammans. Bönerna består till stor del av sång och
tyst bön. Många av de som varit i Taizé tycker mycket om bönerna, därför
hittar man böner och gudstjänster i
taizéstil i stora delar av världen.
Till hösten finns tre tillfällen till
bön i Taizéanda i kapellet i Storvreta,
25 september, 13 november och 18 december. Bönen börjar kl 18.30 och tar
ca 30 minuter.

Anmälan görs till församlingsexpeditionen, Jenny
Storm, senast kl 12.00 fredagen innan, tel 36 62 10,
jenny.k.storm@svenskakyrkan.se
Information: Diakon Charlotta Sörensen Nilsson.

Riksantikvarieämbetet och Arkeologiska Uppdragsverksamheten vid Statens Historiska Museer.
Hans tema på föredraget är "Forntid i vägen?", som handlar om den
arkeologiska processen kring väg
288 sträckan Alunda-Gimo. Han
berättar kring de undersökningar
som gjort hittills och de spännande
resultat som arkeologerna har kommit fram till.
18 okt
Kören Mixljud är en blandad kör
med medlemmar ur PRO Storvreta.
Kören sjunger både traditionella
körsånger, moderna låtar och allsång i en härlig blandning i egna arrangemang till stöd av dragspel.

1 nov
Från församling till stift - kyrka på
olika sätt. Kyrkoherde Eva Åsjö berättar om sig själv och om Uppsala
stift.
15 nov
Kantor Margareta Ranudd och diakon Charlotta Sörensen Nilsson bjuder på advents och julsånger.
29 nov
Adventsfest. Terminsavslutning för
Kyrkträffen. ” Medlemmar ur Pensionärsdraget underhåller. De framför spelmansmusik på gitarr, dragspel, fiol, nyckelharpa. ”
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Barn- och familjeverksamhet
i Ärentuna församling
Höstterminen: 29/8 – 16/12
Måndagar:
13.30–16.00 Öppen förskola
Tisdagar:
14.45–15.30 Sångstjärnorna åk 3 - 5
15.30–17.00 Juniorer Star kidz åk 3–4,
fika från 14.30
Torsdagar:
9.30–12.00 Öppen förskola 0-2 år med
småbarnssång
14.00–15.00 Sångsvamparna åk 1-2
15.00–16.30 Miniorer åk 1-2, fika från
13.30
Fredagar:
9.30-12.00 Öppen förskola, möjlighet
till grillning
14.00-16.00 Juniorer Crazy kidz åk 5-6
Frågor barnverksamhet:
Ulla-Karin Zetterström, Ingrid Ivarsson
Frågor körverksamhet: Margareta
Ranudd
Förskolan stängd 5-9/12 p.g.a. skolverksamhet

Tid för pannkaka
Den 31 augusti är terminens första
pannkaksgudstjänst. Först serveras
pannkaka till hungriga vuxna och
barn, sedan är det gudstjänst i kapellet.
Den glada och fartfyllda gudstjänsten
tar ca 30 min. Har du lust och tid att
hjälpa till så finns många möjligheter,
både med förberedelser av måltiden
och olika uppgifter i gudstjänsten.
16.00 samling för dem som vill hjälpa
till med förberedelse av maten. 17.00
start måltid. 18.00 gudstjänst i kapellet
Datum:
31 augusti, 28 september,
26 oktober, 30 november
Kontaktpersoner: Ulla-Karin Zetterström och Elsa Westberg

Kaffebönegruppen
Udda tisdagar kl. 10–12 i Storvreta kapell för bön, tacksägelse och lovsång,
med fortsättning i samkvämsrum för
avkoppling över en kopp varm dryck
och samtal om tro och nya förbönsbehov. Alla är välkomna, särskilt du som
vill pröva hur bön och tro kan berika
ditt umgänge med dig själv och andra.
Start 13 september och terminsslut
6 december.
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Historiens vingslag
– pastoratsresa 21 september

Onsdagen den 21 september inbjuder pastoratet till en dagsresa bakåt
i tiden med mål Historiska muséet
i Stockholm. Där finns föremål bevarade, som en gång hört hemma i
Ärentuna, Tensta och Lena kyrkor.
Nu blir det tillfälle att få dem visade under en guidad tur på museet.
Det blir också stopp i Ulriksdal
och besök på Fjärilshuset i Hagaparken.
Avgiften, 250 kr, tas upp på bussen och det underlättar om man
har jämna pengar. Anmälan senast
14/9 till Jenny Storm på församlingsexpeditionen (adr. se sid 15).

Dagsprogram:

8.45 Avresa från Klubbis, Skyttorp
9.00 påstigning vid Tensta kyrka
och utefter vägen
9.30 Påstigning vid församlingsgården, Storvreta
10.30 Kaffe och smörgås i Ulriksdal
med besök i slottsparken
11.30 Bussen åker vidare
12.00 Lunch på Historiska muséet
13.00 Guidning och visning av bl.a.
föremål från våra tre kyrkor
14.30 Besök på Fjärilshuset i Hagaparken, kaffe
16.00 Hemresa			

Inför söndagen – gemensam gudstjänstförberedelse
”Inför söndagen” betyder att man
samlas för att tillsammans läsa och
prata om söndagens bibeltexter och
fundera på psalmer, förbönsämnen,
kyrkkaffe och fördela upppgifter inför söndagens gudstjänst. Inför varje
söndag då det firas gudstjänst i kapellet finns möjlighet till detta. Jämna
veckor är det veckomässa på tisdagar
kl 18.30 följt av ”Inför söndagen” kl 19.
Man behöver inte anmäla sig till
detta utan kan helt enkelt dyka upp
när man har möjlighet. Församlingen
har ett system med fyra gudstjänstgrupper av frivilliga, kyrkvärdar ochtjänstgörande präst som turas om
med förberedelserna. Grupp fyra för-

bereder gudstjänsterna med små och
stora. Om du vill vara med och planera
regelbundet kan du med fördel välja
en gudstjänstgrupp som du följer. Terminens första träff är den 23 augusti.
Kontaktperson: Elsa Westberg

Ungdomsgrupperna

Onsdagskvällar i församlingsgården
för ungdomar från årskurs 6 startar
den 7 september kl 18–21.
Söndagskvällar kl 18–21 är i första
hand till för ungdomar 15+. Samlingarna startar den 11 september.
Kontaktperson: Samuel Holmberg
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Höstterminen i Lena
församling
Gemensam terminsstart
Kick-off gudstjänst i församlingsgården Trekanten, 4/9 kl 11. Kom och
sparka igång höstterminen! Efter
gudstjänsten serveras lunch.

Besöksgruppen
Många sitter ensamma i sina hem och
på äldreboende. Är du intresserad att
vara med och vara en del av församlingens besöksgrupp med fokus på
våra medmänniskor, tveka då inte.
Ring Mari Papadopoulou, 0730-20 36 61.

Med Syfestivalen som mål
Tenstas kyrkliga syförening, Stickcafé
i Skyttorp och Hantverkscafé i Vattholma åker till Syfestivalen!
29 oktober reser vi tillsammans till
Älvsjömässan för några timmars förlustande bland tyger och garner och
annat som hör en syfestival till. Vill
du åka med? Hör av dig till Kerstin
Johansson, 018-379044, Maj-Inger Johansson, 0702-830933, eller Bella Bergkvist, 0703-105067, för mer info.

Änglabygdsvecka
26 september till 2 oktober

lena
församling

Årets Änglabygdsvecka är den åttonde
i ordningen. Den riktar sig i ett brett
utbud till alla i vattholmabygden.

Alla är välkomna och man
hantverkar det man känner för!

Vi samverkar med
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www.svenskakyrkan.se/vattholma

Foto: Erika Fulop Carlos Bonilla Anita Smith Anja Osenberg /Pixabay

hantverkscafé

varje tisdag kl 18-20
på trekanten, vattholma

I år sker ett samarbete med skolan
i Vattholma, årskurserna 1–3, under
medverkan av konstnären Maria Bosaeus, där bygdens historia och karaktären av änglabygd manifesteras.
Barnen får vara med och konstnärligt utforma en stor ängel, som sedan
kommer att placeras i Lena kyrka vid
söndagens stora avslutande änglabygdsmässa,
På torsdagskvällen 29 sept, äger ett
samtal rum på Trekanten om Tro i vår
tid där syster Karin från Alsike, Vattholmas egen författare Emma Elliott

och den uppmärksammade kulturskribenten i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och UNT, John Sjögren
sitter i panelen. Samtalsledare är Rolf
Larsson.
Söndagens avslutande änglabygdsmässa, som firas den 2 okt kl. 11 i Lena
kyrka med Tensta-Lena kyrkokör och
instrumentalister, är skriven och komponerad för vår bygd av Rolf Larsson
och Janniz Jönsson, båda verksamma
i Vattholma.
I kyrkan kan man också beskåda
barnens ängel som skapats under
veckan. Efter gudstjänsten serveras
det kaffe, saft och sockervadd i sockenstugan.
Kyrkbänken nr 4 2016

Juniorer

Juniorgruppen är till för skolbarn i åk
3–5. Gruppen träffas en gång i veckan,
tisdagar kl 15.15–17 med start 30 augusti. Varje samling innehåller pyssel, fruktpaus, kunskapspass och stilla stund.
Ledare för gruppen är Maj-Inger Johansson och Gabriella ”Bella” Bergkvist.

Café Trinitas för ungdomar
Café Trinitas är ungdomarnas egen
träffpunkt i mysiga lokaler på andra våningen i Trekanten i Vattholma. Caféet
har öppet varje torsdag kl 18.30-21.00.
I Café Trinitas kan man hänga och
snacka om allt mellan himmel och jord.
Det finns även pingisbord, ps4, vanliga
spel och lite ”gottefika”.

Stjärnsmällen – söndagsöppet på Trekanten
Så här festligt var
det i Lena kyrka
när det var dopkalas förra gången.

Dopfest på Tacksägelsedagen

Söndagen den 9 oktober firar Lena församling familjegudstjänst och håller dopfest för
alla dem som döpts i Lena kyrka sedan Tacksägelsedagen 2015.

Välkommen till Stjärnsmällen! Det betyder en innehållsrik söndagsförmiddag i församlingshemmet Trekanten.
Den 13 november äger höstens Stjärnsmäll rum. Dagen börjar med pyssel
från kl 9.30, kl 11 firas gudstjänst med
små och stora, därefter blir det grötlunch och mer pyssel.
Alla är välkomna!

Den här dagen kan de som döpts i år, under festliga former hämta sin dopgåva, det silverkors som hänger i dopträdet i kyrkan. Hela familjen, faddrar och vänner är välkomna att vara med. Efter gudstjänsten inbjuds alla till tårta och ballonger i sockenstugan.

Öppna Lekskolan i
församlingsgården Trekanten
Lekskolan har öppet måndagar och
torsdagar kl 9-12. Det blir lek, pyssel,
sångsamling, gemenskap, samtal, fika
till självkostnadspris. Ingen anmälan
krävs och du kommer och går som
det passar dig och ditt/dina barn.

Miniminiorer

Alla barn som går i förskoleklassär
välkommen att vara med i Miniminorerna. på onsdagar kl 14 –16 med
start 31 augusti. Det blir pyssel, lek,
sång och samtal. För dem som behö-

ver det hämtar och lämnar en ledare
på fritids. Ledare för gruppen är Gabriella ”Bella” Bergkvist och Maj-Inger
Johansson.

Miniorer

Barn i åk 1 – 2 är välkomna till miniorgruppen på Trekanten. Gruppen träffas på måndagar kl 14–16 med start 29
augusti. För dem som behöver hämtar och lämnar en ledare på fritids.
Miniorerna leker, pysslar, pratar och
sjunger och en hel del annat också.
Ledare för miniorerna är Gabriella
”Bella”Bergkvist och Maj-Inger Johansson.

För mer info eller vid frågor gällande barngrupperna kontakta Gabriella ”Bella”
Bergkvist 018-35 07 09, 0703-10 50 67 el gabriella.bergkvist@svenskakyrkan.se
Kyrkbänken nr 4 2016

Höstlovskul för
pastoratets barn
Rolig lovdag för pastoratets barn i
åldern 6-10 år tisdagen den 1 november kl 9-17 i Storvreta. Dagen
avslutas med traditionsenlig tacomiddag dit föräldrar och syskon
också är välkomna. Mer info kommer i respektive grupp. Kontakta
ledarna i grupperna för mer information.
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Konfirmandäventyr
Före midsommar åkte äventyrskonfirmander, unga och gamla ledare till
Hållandsgården för en veckas äventyr.’
Årets läger bjöd på mycket vandring, gudstjänst i garage och mässa vid
underbart vackra blanktjärnen i Vålådalen. Dagarna inramades av bön, i
gårdens vackra kyrka eller på fjället. Vi
pratade och såg film om Jesu liv, och
fick med hjälp av gårdens Jerusalemmodell veta mer om staden och vardagslivet på den tiden.
Ett annat centralt tema var hur viktiga vi är för varandra, att vi ska älska

varandra och bära varandras bördor. Det fick vi arbeta med teoretiskt i t ex
dramaövningar, men också
mer praktiskt när vi hjälptes
åt att bära tält och mat på
vandringen.
Text och foto: Pontus Adefjord,
konfirmandledare

För anmälan till årets konfirmandgruppen, se pastoratets
hemsida svenskakyrkan.se/
vattholma

veckokonfa
storvreta
Onsdagar (ej lov) kl 15–17 med start 21/9
Inskrivning och info i Storvreta församlingsgård 14/9 kl 19–20
Upptaktsläger 7/10 kl 19–8/10 kl 14 i Storvreta
Storläger i Undersvik 10–13/3
Konfirmation 13–14/5 i Ärentuna kyrka
Ansvarig präst är Kristina Lockner

globalkonfa
vattholma

anmäl
dig på
webben

Utvalda torsdagar och söndagar med start 22/9 kl 16–19
Begränsat antal platser (11 konfirmander)

Upptaktsläger 7/10 kl 19–8/10 kl 14 i Storvreta
Storläger i Undersvik 10–13/3
Resa till Krakow 25–29/5
Konfirmation 3/6 i Lena kyrka
Ansvarig präst är Mari Papadopoulou

Eller kryssmarkera ditt val, fyll i, riv av
och lämna in denna talong
på den plats och ort som anges nedan.
Vill du posta talongen är adressen:
Vattholma pastorat
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta

Sista anmälningsdag 5 september

globalkonfa vattholma
Trekanten, Vattholma

veckokonfa storvreta
Storvreta församlingsgård

dataspelskonfa storvreta
Storvreta församlingsgård

äventyrskonfa tensta
Kyrkans hus, Skyttorp

Namn

Personnummer

Adress

dataspelskonfa
storvreta
Start söndag 28/9 kl 17–21
Inskrivning och info i Storvreta församlingsgård 14/9 kl 19–20

Upptaktsläger 7/10 kl 19–8/10 kl 14 i Storvreta
Storläger i Undersvik 10–13/3
Plus 5 endags- och 1 tvådagarsövernattning
Konfirmation 13–14/5 i Ärentuna kyrka
Ansvarig präst är Elsa Westberg
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äventyrskonfa
tensta/skyttorp

Telefonnummer hem

Några torsdagar o söndagar med start 25/9 9.30–15
Gudstjänst, inskrivning, info m.m. i Tensta kyrka

Mobilnummer till dig

Upptaktsläger 7/10 kl 19–8/10 kl 14 i Storvreta
Storläger i Undersvik 10–13/3
Sommarläger 15–22/6 på Hållandsgården, Jämtland
Konfirmation 25/6 i Tensta kyrka
Ansvarig präst är Eva Åsjö

E-post

Övrigt vi bör veta (allergi, specialkost, handikapp, sjukdom)
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Vuxenkörer
Kyrkokören i Tensta och Lena övar i
församlingshemmet Trekanten i Vattholma, onsdagar 19–21. Körledare Janniz
Jönsson. Terminsstart 24 aug.
Ärentunakören övar i Församlingsgården i Storvreta, onsdagar 19–21. Körledare Margareta Ranudd. Terminsstart 31
augusti.

Gemensamt för
barnkörerna i Tensta, Lena
och Ärentuna

Sjung i kör!
Barnkörer

Ärentuna församling

Tensta församling

Sångsvamparna åk 1-2, övar på torsdagar kl 14-15. Mellanmål serveras från kl
13.30. Barnen hämtas kl 13.30 i skolan.
Start 1/9. Sista datum för anmälan är
15/9.

Barnkör fsk – åk 5. Onsdagar kl.14 –
14.45. Övning och mellanmål i Kyrkans
hus. Hämtning och lämning på Fritids för
de som önskar. Höstterminen startar 31
augusti.

Sångstjärnorna åk 3-6, övar på tisdagar
kl 14.45-15.30. Mellanmål serveras från
14.15 ca. Start 30/8.

Lena församling

Barnkörerna leds av Margareta Ranudd,
Ärentuna, och Kristin Warngren, Tensta
och Lena.

Barnkör fsk- åk 5
Tisdagar kl.14.15 – 15. Övning i Trekanten, Vattholma. Hämtning och lämning
på Fritids för de som önskar. Höstterminen startar 30 augusti

Barnkördag 15/10 kl. 13-17 som avslutas
med musikgudstjänst kl.16 i Östervåla
kyrka. ”Sånger från världen” - medverkande är barnkörer från kontraktet.
Anna-Karin ”Ako” Oldeberg och Anders ”Grosse” Grotherus leder barnen.

Luciakör i Lena
Luciakören sjunger tillsammans med
barnkören vid gudstjänsten med Luciafirande i Lena den 11/12 kl.16. Kören övar
en gång i veckan med start efter höstlovet. Övningstider meddelas i inbjudan
som kommer i mitten av oktober.

1. Vad ser du för utveckling i
världen, Sverige och i vår bygd som
är viktig för kyrkan att förhålla sig
till?

Vad är kyrkans viktigaste uppgift?
Vad är det att vara kyrka idag?
På denna plats och i denna tid?
Och vad är en församlingsinstruktion?
Varje församling och pastorat inom
Svenska kyrkan ska ha en församlingsinstruktion. Den beskriver vad
och var församlingen är och vad församlingen vill vara. Församlingsinstruktionen är ett styrdokument som
sedan ska ligga till grund för verksamhetsplaner och verksamhetsmål, alltså
allt det som sker inom Svenska Kyrkan i Vattholma pastorat.
Den ska också göras i ljuset av barnets bästa och bör arbetas fram genom
att många engageras i framtagandet
Kyrkbänken nr 4 2016

2. Vilka uppgifter/verksamhet
tycker du är viktigast idag och
framöver för Svenska kyrkan i vår
bygd?
3. Är det något som du tycker att
Svenska kyrkan i vår bygd borde
göra mer av? - eller mindre av?

av den. Dokumentet synliggör det lokala sammanhang som församlingen/
pastoratet är en del av och ställer frågan hur det är att vara kyrka på denna
plats och i denna tid. Under hösten
2016 kommer det att arbetas med
Vattholma pastorats Församlingsinstruktion; dels i en mindre grupp men
också i större sammanhang.

4. Vad önskar du att Svenska
kyrkan befinner sig om 10 år?

För att få ett brett underlag vill vi
gärna att så många som möjligt svarar
på några frågorna här intill.

Frågorna kommer även att delas
ut i olika sammanhang.
TACK för din medverkan !

Svaren får du gärna skicka in till
eva.asjo@svenskakyrkan.se
Eller till: Eva Åsjö/Vattholma
pastorat, Ärentunavägen 3,
743 30 Storvreta
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Dopet
Dopet är en fest i Guds familj. Genom
dopet förs man in i Kristi världsvida
gemenskap och konkret in i din församling. Den som döps blir i och med
dopet medlem i Svenska kyrkan.
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte
prestera något, tro på rätt sätt eller
förstå allting. Tvärt om – dopet är en
gåva som bara är att ta emot. Ett litet
barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och
vill tillhöra den kristna församlingen.
Längre fram i livet, i konfirmationen,
finns däremot möjligheten att säga ja
till sitt dop.
Vad förväntas av föräldrarnas tro?
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en
gåva från Gud till det lilla barnet – det
hänger inte på din tro. När ett barn
döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron
och att barnet ska få vara en del av den
kristna gemenskapen. Längre fram får
barnet välja själv om den vill fortsätta
att finnas med i kyrkans gemenskap.

Dopet är en helig handling. Dopet
är ett sakrament. Det betyder “helig
handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle döpa människor och
lära dem alla de bud han gett dem.
Dopet liksom nattvarden går alltså
tillbaka på Jesu själv och är ett uppdrag han gett sin kyrka.
Den som döps får vatten öst över
sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för
människan och det är också en symbol för livet och för att växa. Kyrkan
behöver ett synligt medel för att förmedla Guds osynliga gåva och i dopet
använder vi vatten. Den osynliga gåva
som ges i dopet av Gud är förlåtelsens
gåva. Hur livet än blir för oss kan vi
alltid återvända till vårt dop och få
möjlighet att be om förlåtelse, befrielse och nya möjligheter.
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det
inte, men namnet är ändå viktigt vid
dopet, eftersom den som döps nämns
vid sitt namn. Det är ju just den personen som välkomnas in i kyrkan och
som lyfts upp inför Gud.

Kyrkan välkomnar alla att döpas.
När det gäller barn är det vårdnadshavarna som bestämmer. Är ni två vårdnadshavare behöver ni vara överens
om att barnet ska döpas. Om barnet
är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt. Är du tidigare
är döpt i en annan kyrka, behöver du
inte döpas på nytt för att få tillhöra
Svenska kyrkan. Alla stora kristna
samfund erkänner varandras dop.
Vilka kläder som den som döps ska
bära vid dopet är upp till dig själv, men
det är en gammal tradition att bära vit
klädsel. Redan i de allra första kristna
församlingarna var de döpta klädda i
nya vita kläder för att visa att de genom dopet fått en ny identitet som
kristen och medlem i Kristi kyrka.
Dopet är gratis naturligtvis. Du kan
också låna dopklänning och någon av
församlingens lokaler för att ordna en
dopfest. Man kan utse en fadder till
barnet. Den personen ska själv vara
döpt och uppgiften är att stötta barnet lite extra under uppväxten. I den
tidiga kyrkan var uppgiften att undervisa dopbarnet om den kristna tron
och vara en medvandrare på trons väg.

Varför har ni valt att döpa ert barn?
- intervju med Freyjas föräldrar Gudbrandur och Jessica Erlingsson i Myrby
Lördagen den 9 juli döptes Freyja
Björk i Tensta kyrka. Fem dagar senare
besöker jag familjen för att höra lite
mer om hur de tänker kring dopet och
hur de upplevde dopgudstjänsten.
–Att döpa är en fin tradition, menar föräldrarna, och det är ett härligt
välkomstkalas. Nu var Freyja lite äldre
än våra andra barn varit när de döptes men det gjorde också att hon var
lite mera med. Hon pratade och följde
med, och vinkade till dem som satt i
kyrkbänkarna.
Freyja som är drygt 9 månader fick
vänta lite med sitt dop eftersom familjen inte riktigt hunnit med förrän
nu. Samtidigt tyckte familjen att det
var fint att ha dopet på sommaren. De
kunde vara ute med dopgästerna, man
grillade och barnen spelade spel ut-
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omhus. Familjen lånade sockenstugan
i Tensta gratis av församlingen, vilket
uppskattades. I sockenstugan finns ju
allting och det är gott om plats, påpekar Gudbrandur. ”Vaktmästaren var
snäll och lät oss få nyckeln tidigare så
vi kunde ställa iordning. ”
Vad betyder dopet för er? frågar jag.
– Dopet betyder att man kommer
med i kyrkan och det kristna samfundet, svarar pappa Gudbrandur.
–Freyja kommer att få bestämma
själv om hon vill konfirmeras och
vara med i kyrkan eller inte, påpekar
mamma Jessica.
Vad tyckte ni om Freyjas dop?
– Det var väldigt fint, svarar båda föräldrarna och Gudbrandur berättar, att
han blev väldigt rörd av storasysters
dikt som hon skrivit till sin lillasyster.
Kyrkbänken nr 4 2016

Litet doplexikon:
Dopdräkt: Dopdräkten är
vit och ofta lång. Den vita
färgen betyder i kyrkan
glädje till skillnad mot svart
som står för sorg. Dopet
är den största glädjefesten
som vi har i vår kyrka då
en ny medlem hälsas välkommen. Den vita färgen
kan också förknippas med
renhet och då tänker vi på
den osynliga gåva som man får i dopet,
nämligen Guds förlåtelse. Hur livet än blir
får vi alltid be om förlåtelse och nya möjligheter och börja om. Martin Luther sa
att man dagligen skulle ikläda sig dopets
dräkt och med det menade han att man
dagligen skulle be om förlåtelse för det
man gjort fel eller det man borde gjort
men inte gjorde.
Att dopdräkten är lång betyder att dopet
är något man ska växa in i. Genom att få
undervisning om dopet och lära sig vad
det innebär att leva som kristen växer
man i sin dräkt och vid konfirmationen
får man ta på sig dräkten igen och då är
den lagom lång. Den vita dräkten kommer
också tillbaka i brudens vita dräkt liksom
prästens vita dräkt och till slut i den särk
som den döde kläs i. Dopdräkten följer oss
alltså genom hela livet.

Dopträden i församlingsgården i Storvreta och i Lena kyrka. Vid varje
kors finns en namnlapp med barnets namn.

finns två bokstäver; ett X och ett P. De är
grekiska bokstäver för K och R och står
för namnet Kristus. Dopljuset tänds vid
dopet och kan gärna tändas vid dopdagar
och även annars. När ljuset är slut får man
komma till församlingsexpeditionen och
hämta ett nytt.
Dopvatten: I kyrkan behövs ett synligt
medel för att förmedla Guds osynliga
gåva och i dopet används vatten. Vatten
för också tankarna till livmoderns vatten
där fostret lever innan det föds. Genom
dopet föds vi på nytt till ett liv med Jesus
Kristus och denna födelse sker också genom vatten. Vatten är förutsättningen för
allt liv på jorden och dopet är tecknet på
ett liv tillsammans med Gud.

Dopljus: Dopljuset är en påminnelse om
Jesus Kristus som säger: ” Jag är världens
ljus, den som följer mig ska inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus”. På dopljuset

Dopfunt: Dopfunten är en fördjupning
där dopvattnet hälls. Från början döptes
man i floder och sjöar genom nedsänkning. I den österländska kyrkan sänker

– Jag tyckte om doptalet, svarar Jessica, att få höra om dopet och varför t.ex
dopklänningen är så lång. Jag lyssnade
nog bättre denna gång eftersom jag
kände mig mer avslappnad och lugn.
(Freyja är familjens femte barn vilket
gör att Jessica och Gudbrandur stått
framme vid dopfunten i Tensta några
gånger tidiga.)
– På Island läser man mycket om
kristendomen i skolan men man glömmer ju, påpekar Gudbrandur. Därför
är det bra att man får höra återigen
om dopet och varför vi döps.
– Det var fint att doptalet var riktat
direkt till Freyja, menar Jessica.
Freyja fick också två faddrar och
denna gång hade föräldrarna valt lite
yngre faddrar och jag frågar vad de
tycker är faddrarnas uppgifter.

– De ska finnas för Freyja om inte
vi finns där, säger Gudbrandur och
Jessica framhåller att de finns som ett
extra stöd för Freyja, några hon kan
prata med när hon är i tonåren och
kanske får problem, några som känner
ett extra ansvar för henne.
Freyjas dopljus var tänt under dopfesten och brann nästan ner, berättar
de. Då får ni hämta ett nytt, tillägger
jag. Dopljuset är till för att användas
och det går bra att hämta nya i kyrkan.
–Som bonus av dopet – som i sig är
stort – får man också tillfälle att samla
släkt och vänner till en trevlig eftermiddag, säger Freyjas pappa. Det är en
bra anledning till kalas och dessutom
får man se sina större barn i fina kläder. Vi fick ett jättefint kort på syskonen med Freyja i mitten och det ska
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man fortfarande ner hela barnet. Detta
gjordes förr i våra kyrkor och därför är
gamla dopfuntar väldigt djupa. Först efter
dopet kläddes man i den vita dräkten för
att visa att man nu fått en ny identitet i
Jesus Kristus. Från början bytte man också
namn i samband med dopet för att visa
att man lämnat hedendomen och övergått till den kristna tron. Vid påsknattens
gudstjänst får vi påminna oss om vårt dop
genom en dopeirinran. Den går till så att
vi får samlas kring dopfunten och påminna
oss om dopets löften.
Dopträd: Varje dopbarn i Tensta, Lena och
Ärentuna församlingar får ett dopsmycke.
Dessa hängs upp i ett dopträd eller på en
doptavla. Sedan kommer man att bjudas
in till en dopfest i kyrkan då man får ta
emot sitt smycke eller kors. I Lena kyrka
kommer denna dopfest att äga rum den 9
oktober. Varje barn får en inbjudan till sin
dopfest.

vi förstora och sätta upp. Det blir ett
fint minne.
Text pch bild: Eva Åsjö
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Vad betyder dopet för dig? Ur församlingsboken
Tensta församling
Döpta
11/6
16/7

Leah Sarah Amanda Ek
Sidonia Lilly Forslund

Konfirmerade
28/5
26/6
26/6
26/6

Sara Frida Olga Uppling
Agnes Johanna Kristina Carlsson
Evelina Wilma Augusta Johansson
Karl Viktor Lars Karlsson

Vigda
11/6

Henrik Ek och Amanda Andersson

22/5
28/5
28/5
4/6
18/6
2/7
3/7
16/7
31/7
6/8

Teodor Karl Gunnar Mattsson Holling
Noah Axel Göte Zetterlund
Theo Karl Mattias Melbius
Melker Algot Pernefjord
Nora Ellen Kristina Falk
Hilda Linnea Storm
Saga Margaretha Larsson
Maximilian Gabriel Christiernin
Alfred Olle Holmkvist
Nils Odd Valentin Östlin

Konfirmerade
15/5

Anders Isak Nordenman
Jennah Katarina Palosaari
Jennifer Elisabeth Ring
Simon Fredrik Wahlstedt
Emma Ingrid Elisabeth Berg
Ida Carina Carlius
Tilda Greta Linnéa Edin
Vega Marie Borup Eklund
Ebba Maria Lindell
Amanda Eva Maria Lönn
Ruth Julia Elise Sandqvist
Saga Sol Annelie Wennermark
Elin Victoria Vilén
Alo Emilia Johansson
Arvid Almström
Joline Christina Bonnevie
Karl Hannes Gäreskog
Nils William Karlsson
Arvid Thomas Eric Lindholm Kastberg

Avlidna
Pontus Gunnarsson:
Jag är jätteglad att jag är döpt. För
mig betyder dopet trygghet. Jag
är med i ett sammanhang som jag
hela tiden får utforska mer av.

26/5
17/6
21/7

Bengt Gottfrid Lindh
Lars Kenneth Pettersson
Ann-Marie Pettersson

28/5

Lena församling
Döpta
21/5
5/6

Elsa Marie Magdalena Österberg
Ingrid Laura Margareta Lund Sundström

Konfirmerade
15/5
15/5
28/5
18/6
19/6
26/6

William Dan Åke Sandberg
Karl Oskar Wall
Hol Amanda Josefin Persson
Karl Julius Holmberg
Erik Linus Billerstam
Angelica Marie Filmberg

Vigda
29/6

Daniel Eriksson och Cecilia Lindquist

Avlidna
12/4
9/6
10/7

Gunvor Nylén:
Dopet betyder delaktighet i Svenska kyrkan och i församlingen. Genom dopet hör man till den kristna
tron. Är man döpt är man räddad
och man har något att höra till.

Nils Lennart Malmsten
Ulla Christina Jansson
Karl-Erik Vilhelm Sagbrant

Ärentuna församling
Döpta
23/4
5/5
5/5
7/5
14/5
21/5

Alicia Elisabeth Linhein
Mini Julie Margareta Weimer
Lars Liam Svennbeck
Viktor Karl Erik Östling
Linn Elsa Sjöström
Henrietta Eva Cecilia Rubbetoft

29/5
26/6

Vigda

18/6		
18/6
25/6		
		
16/7		
6/8		

David Falk och Terese Eriksson
Henrik Jansson och Jessica Jansson
Fredrik Fredriksson Löwgren
och Beatrice Burvall
Andrew Friberg och Angelika Danielsson
Marcus Andersson och Therese Halvarsson

Avlidna
9/4
13/4
30/4
29/6
17/7
29/7

Ruth Gunhild Söderman
Arne Gunnar Vilhelm Åhlén
Bengt Johan Thorell
Sven Thomas Persson
Marie Christin Elisabeth Backholm
Erik Börje Lindström

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)












Vinnare till korsordet
i Kyrkbänken nr 3 2016














Thomas Karlsson
Dopet betyder tillhörighet – vara
inne i den kristna kyrkan. Det är
en fin tradition och det är också
viktigt – vi ska vara mer rädda om
våra traditioner.
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Ulla-Karin Zetterström, Storvreta,
Anita Tynelius, Storvreta.
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Grattis – en bok kommer på posten.





   

  


Pirjo Höglund, Storvreta









 













 

    

     

    





 

Kyrkbänken nr 4 2016

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			

Ekonomi och förvaltning

Kamrer Ulf Wallner			
Adm.ass. Helena Hallsten		
Pastoratets 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: 36 62 10 fax: 36 66 40, jenny.k.storm@svenskakyrkan.se
tel: 31 52 50
tel: 31 44 85

tel: 31 52 80, 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
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: 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			

Församlingsrådens ordföranden

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström			

Kyrkbänken nr 4 2016

Jourhavande

PRÄST
akut samtals- och krisstöd

tel: 36 74 67, 0708-95 94 67
tel: 37 90 15, 0702-10 90 12
tel: 35 08 91, 0709-42 85 04

telefon: 112

tel: 31 50 21
tel: 37 92 08
tel: 35 03 69

digitalt brev

		

chatt

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

tel: 35 00 16			
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Gudstjänster i våra kyrkor
Augusti

28 ons

28 sönd 14:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, upptakt,
Storvreta
31 ons 18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat kl 17. Storvreta

30 fred

Oktober
2 sönd

September
2 fred
4 sönd

8.00 Mässa, Skyttorp
15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst,
Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Upptaktsgudstjänst
med bibelutdelning, Skyttorp
6 tisd
18.30 Veckomässa,
Storvreta
8 torsd 19.00 Hantverksgudstjänst,
Församlingssalen, Tensta
9 fred
8.00 Laudes. Skyttorp
11 sönd 26:e eft Trefaldighet		
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst, kyrklunch
med surströmming, Skyttorp
16 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
18 sönd 17:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena
20 tisd 18.30 Veckomässa,
Storvreta
23 fred 8.00 Laudes, Skyttorp
25 sönd 18:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst med välkomnande av konfirmander,
Tensta
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, barnkör, Storvreta
18.30 Taizégudstjänst,
Storvreta

4 tisd
6 torsd
7 fred
9 sönd

14 fred
16 sönd

18 tisd
21 fred
23 sönd

26 onsd
27 torsd
28 fred
29 lörd
30 sönd

Den helige Mikaels dag
11.00 Änglabygdsmässa,
kyrkokören, barnkör, Lena
16.00 Gudstjänst, inleds
med afternoon tea kl 14.30 i
Sockenstugan. Tensta
18.30 Veckomässa, Storvreta
19.00 Hantverksgudstjänst,
Församlingssalen, Tensta
8.00 Laudes, Skyttorp
Tacksägelsedagen
9.30 Gudstjänst med små
och stora, Tensta
11.00 Gudstjänst med små
och stora, dopfest, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp
21:a eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
18.30 Veckomässa, Storvreta
8.00 Laudes, Skyttorp
22:a eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa,Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat kl 17. Storvreta
19.00 Hantverksgudstjänst,
Församlingssalen, Tensta
8.00 Mässa, Skyttorp
16.00 Tacom & lovom, 		
Skyttorp
23:e eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Mässa med små och
stora, barnkör, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena

Se också predikoturerna i UNT och på www.svenskakyrkan.se/vattholma

Gudstjänst på Salsta slott
Den 10 juli, på Kristi förklarings dag.
firades gudstjänst på Salsta slott med
efterföljande kyrkkaffe och slottsvisning av Arne Wiig. Ett femtiotal deltagare steg upp för den pampiga yttertrappan till gudstjänsten som hölls
under överinseende av två riddare i
det morianska rummet.
Kaffet serverades senare i den stora
matsalen. Gudstjänsten leddes av
prästpraktikant Lottie Vingstedt.

18.00 Musik i höstkväll. Pia
Holmqvist, sång, Helena Ek,
sång och ackompanjemang.
Ärentuna

18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat kl 17. Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp

På övervåningen i slottet finns ett
vackert kapell liksom den pampiga
riddarsalen med alla sina målningar.

November
1 tisd
4 fred
5 lörd

18.30 Veckomässa, Stovreta
8.00 Laudes, Skyttorp
Alla helgons dag			
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00–16.00 Stilla orgel,
Ärentuna
6 sönd Sönd eft Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokören, Tensta
16.00 Minnesgudstjänst,
kör, Ärentuna
18.00 Minnesgudstjänst,
kyrkokören, Lena
11 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
13 sönd Sönd f Domsöndagen
11.00 Gudstjänst med små
och stora, Trekanten
14.00 Gudstjänst med små
och stora, Skyttorp
16.00 Sondomässa, kör,
Storvreta
15 tisd 18.30 Veckomässa,
Storvreta
18 fred 8.00 Laudes, Skyttorp
20 sönd Domsöndagen
11.00 Högmässa, Storvreta
16.00 Gudstjänst, inleds
med afternoon tea kl 14.30 i
Sockenstugan. Tensta.
18.00 Stilla mässa, Lena
24 torsd 19.00 Hantverksgudstjänst,
Församlingssalen, Tensta
25 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

