Kyrkbänken

NR 4 2017
11 sönd eft Trefaldighet – sönd f Domsöndagen
						

September– november

Kyrkoherden har ordet:

Valet är ditt!
Den 17 september är det kyrkoval.
Alla som tillhör kyrkan och har
fyllt 16 år får rösta och får ett röstkort hem i brevlådan. I detta nummer presenterar sig de olika nomineringsgrupperna och berättar vad
de tycker är viktigt. Din röst är viktig så använd den, både i kyrkovalet
men också vid andra tillfällen.
Svenska kyrkan i Vattholma pastorat, med sina tre församlingar
består av dess medlemmar. Det är
medlemmarna som utgör kyrkan
och därför är din röst viktig när det
handlar om församlingarnas verksamhet och gudstjänstliv – vad
tycker du är viktigt – vilken roll
ska kyrkan ha i vår bygd? Hur ska
kyrkans resurser användas? Vad vill
Gud med församlingen och med
dig och mig? Gud verkar ju mitt
ibland oss och inte bara innanför
kyrkans väggar – tack och lov!
Välkommen att höra av dig för
att samtala om detta! Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Alla helgons dag är den dag då vi tänker på de kristna som blivit förebilder
för oss i tron. De människor som genom
sina liv visat på Kristus på ett särskilt
sätt och som vi idag kan lära oss av och
inspireras av.
Alla Själars dag är den dag så vi tänker
på våra nära och kära som lämnat oss
genom döden. På kyrkogårdarna finns
vaktmästare och annan personal om
du vill prata eller ställa frågor angående
gravskötsel. I höstmörkret tänder vi ljus
på gravarna och i kyrkorna och minns
dem som vi saknar och tackar Gud för
vad de betytt för oss.

Under hösten kommer det också
ske val till församlingsråd, ett i varje församling. Detta sker i samband
en gudstjänst och kommer att annonseras när det är dags. I höst
kommer beslut tas om Kyrkans hus
i Skyttorp. En ombyggnad måste
ske pga arbetsmiljöskäl och dessutom ska huset göras tillgängligt
för alla genom att en hiss installeras. Förhoppningen är att också
bygga till ett kapell i anslutning till
befintlig byggnad.

Höstens verksamhet i våra församlingshem ska snart starta upp
och jag hoppas att du känner att
du är välkommen att vara med
om du vill. Jag är säker på att Gud
verkar genom dig på flera sätt men
ibland är det skönt att få känna att
vi är fler i gemenskapen i Kristus; i
gudstjänster och vid andra tillfällen. Med önskan om Guds välsignelse!
Eva Åsjö
kyrkoherde

Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Allhelgonahelgen
3–5 november

Tisdagen den 19 september inbjuds du till Storvreta församlingsgård 19.00 för att samtala om
kyrkans uppgift och plats i en
växande bygd. Denna samtalskväll
sker i samband med prostvisitationen 19–20 september samt söndagen den 24 september. Då kommer
kontraktsprost Fredrik Fagerberg
att besöka oss i Vattholma pastorat
och se vad som händer här. Söndagen den 24 september 11.00, firar vi
festgudstjänst i Ärentuna kyrka.

Fredagen före Alla helgons dag: Vaktmästare är i tjänst på kyrkogårdarna
fram till 18.00.
Alla helgons dag
Storvreta kapell: 11.00 Högmässa
Tensta kyrka: 18.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning för de avlidna.
Ärentuna kyrka: 14–16.00 Stilla musik.

Pastoratets tre kyrkor är öppna och
vaktmästare finns i tjänst under dagen.
Alla själars dag
Kyrkans hus, Skyttorp: 14.00 Högmässa.
Ärentuna kyrka 16.00 och Lena
kyrka 18.00: Minnesgudstjänster med
ljuständning för de avlidna.

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: Friluftsgudstjänst vid Salsta fornborg. Foto: Anki Lindström Larsson
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Ur församlingsboken
Tensta
Döpta
22/4
28/7

Ella Neita Berlin
Karl Ted Jansson

14/5
3/6
3/6
4/6
4/6
4/6
4/6
9/7

Samuel Pettersson
Elin Borg
Josefine Pilström
Vendela Berzén
Joel Carlsson
Emma Jansson
David Löthberg
Linnea Andersson

27/7

Anna Karin Maria Wallin

Konfirmerade

Avlidna

Lena
Foto: Jim Elfström, IKON

Välkommen hit –
vem du än är, var du än är
Ett myller av liv - så vill jag nog se på
församlingarnas liv. Då tänker jag på
all verksamhet, alla gudstjänster och
alla mötesplatser som finns här. Och
du som läser det är förmodligen en
del av detta liv på ett eller annat sätt.
Kanske på distans eller redan djupt
engagerad. Eller kanske bär du på en
längtan, medveten eller omedveten,
om att vara en del av myllret i församlingens liv?
Till dig och alla er andra vill jag säga:
”Välkommen, välkommen hit. Vem
du än är, var du än är”. Orden är hämtade från en Kent-låt som många med
mig skulle vilja se som en alternativ
nationalsång. Och jag önskar att det
också kunde vara vår kyrkas, vårt pastorats inbjudan till dig och mig.
Det finns många sammanhang i
vårt samhälle. En särskild gemenskap
för våra specialintressen, men trots
det ganska få platser dit vi får komma
med våra liv. Precis som de är. Men jag
vill tro och hoppas att församlingarnas
sammanhang kan få vara just de platserna. Där vi delar liv. Där vi förundras
över livets stora med- och motgångar.
Kyrkan är mycket större än dess
kyrkor, lokaler och anställda. Att vara
kyrka är att vara ett vi. Inte för att vi
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tycker exakt samma saker. Inte för att
vi tror på exakt likadant sätt. Utan för
att vi får komma i kraft av Guds nåd.
Vi blir kyrka när vi samlas i Guds
namn. I våra verksamheter och i våra
gudstjänster. I ord, toner, musik och
bön får vi komma inför Guds ansikte.
Samla kraft, bryta bröd och spegla
våra liv mot det ljuset som övervinner
mörkret. Det ljuset som lyser även i
den mörkaste dal.
Kristen tro kan aldrig bli individualistisk, utan den kristna tron och
gemenskapen sker alltid i ett sammanhang med andra människor.
Människor som vi inte valt, utan
människor som kommer av olika anledningar. Med en längtan om att bli
mer autentiska. Om att bli mer sanna
mot sig själva och sin omgivning. Helt
enkelt leva ett liv inför Guds ansikte
och i Jesu efterföljd.
Oavsett hur just din längtan ser ut
ut. Oavsett om du kan formulera den
med ord eller inte, så är du välkommen hit, vem du än är, var du än är.
Björn Dahlman,
präst

Döpta
3/6
10/6
13/8

Stina Karin Gunnel Tahlén
Elma Klara Zetterberg
Milo Holmberg

16/5
29/7

Ingrid Karin Margareta Andersson
Erik Uno Rahm

14/5
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6
15/7
22/7

Elliot Eriksson
Linna Arvidsson
Linn Engblom
Saga Hilding
Mathilda Hultén
Olivia Jonzon
Karin Lif
Sofia Sjöqvist
Emma Wickström
Isak Claesson
Axel Lindgren

Avlidna

Konfirmerade

Ärentuna
Döpta
8/7

Minah Kerstin Elsa Porgord

17/6

Samuel Ekström och
Angelica Nyström
Mattias Andreasson och		
Pernilla Svensson

Vigda
29/6

Avlidna
13/4
23/5
4/6
19/6

Hellä Aino Maria Suomi
Lennart Erik Lövstrand
Alice Marianne Andersson
Maria Matilda Ekman Olsson

14/5
14/5
14/5
14/5
31/5
3/6
3/6
3/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
3/7

Felix Edin
Niclas Fryckstrand
Erik Holgersson
Arvid Rentzhog
Arvid Saroee Firouz Abadi
Sandra Backmar
Emelie Nilsson
Gabriel Söderqvist
Nora Amundsson
Carl Edin
Linnéa Ohberg
Jacob Olsson
Amanda Pettersson
Jenny Vaxin
Andrea Åstrand
Ebba Lindell

Konfirmerade
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Träffpunkt dagtid

Kyrkträffen

Kyrkans Hus i Skyttorp onsdagar jämna
veckor kl 11.

Församlingsgården i Storvreta tisdagar
jämna veckor kl 11. Lunch kl 12 à 50
kr.
6 sept Pastoratsresa till Gävle. (Se separat annons.)

6 sept Pastoratsresa till Gävle. (Se separat annons.)
20 sept Möt Fredrik Fagerberg, kontraktsprost i Upplands västra kontrakt.
4 okt ”Taube i våra hjärtan” Ulf Engström och Sören Ljungberg sjunger och
spelar.
18 okt ”Inblick och utblick”. Vi tittar på
planerna för Kyrkans hus samt lär oss
om fair trade.
1 nov ”Våra älskade barnvisor”, kyrkomusiker Margareta Ranudd, Tensta
sockenstuga.
15 nov ”Kropp och andlighet”, pastorsadjunkt Björn Dahlman.
29 nov ”Advent står för dörren”. Traditionellt och otraditionellt julpyssel, julgröt och skinksmörgås.
13 dec Jullunch och adventsandakt i
Tensta. Anmälan 070-8760217 senast
6/12, 100 kr

19 sept Kyrkan är större än du tror,
kontraktsprost Fredrik Fagerberg samtalar om livet i kyrka och kontrakt.
3 okt Sång och musik och inte bara arbete – om den glade Martin Luther, Eva
Åsjö och Inger Edqvist berättar.
17 okt Bland svenskarna i Schweiz, Siv
Rang och Mats Wilhelm berättar och visar bilder.
31 okt Lions Kvintetten från Storvreta framför sång och musik av främst
svenska kompositörer.
14 nov Adventsfrid – advents- och julsånger, kantor Margareta Ranudd och
diakon Charlotta Sörensen Nilsson.
28 nov Adventsfest med Mattias Jansson, dragspel, och Stefan Larsson, gitarr.
Anmälan till expeditionen tel. 018-36 62
10, vattholma.pastorat@svenskakyrkan,
senast kl 12 fredagen veckan före.

Pastoratsresa till Gävle
6 september
8.45 Avresa Klubbis, Skyttorp
8.50 Påstigning vid Tensta kyrka
9.00 Påstigning vid församlingsgården, Storvreta
10.00 Kaffe
10.45–12.15 Fängelsemuseet
Gävle
12.30 Lunch
13.30 Avfärd till Heliga Trefaldighets kyrka
13.40 Visning av kyrkan av Helena
Linander, präst
14.10 Andakt
14.20 Avfärd till Bönans fiskeläger
14.45 Eftermiddagskaffe, Bönans
fiskeläger
16.00 Hemfärd
Resan kostar 300 kr, ha gärna
jämna pengar. Anmälan senast 4/9.
Tel: 018-36 62 10
E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

dag. Vi som jobbar här är alla i olika
åldrar men vi kommer så fantastiskt
bra överens. Dessutom har vi andra
verksamheter som daglägret och teatergruppen.
Daglägret är ett läger där barn från
Storvreta spenderar sina sommarlovsförmiddagar i två veckor i Församlingsgården. Deras ledare planerar aktiviteter och dagarna slutar alltid med
15 glada daglägerbarn .
Många av de här barnen är även
med i teatergruppen, som spelar upp
en barnteater runt klockan 10. Till den
kommer dagis och förskolor och det är
då det är som lugnast i caféet. Efter tevarit många gånger, jag tycker om att atern sätter sig många ned för en fika.
vara här. Min mamma Charlotta NilsJag rekommenderar starkt att arson är diakon i Vattholma pastorat
beta, att hälsa på och att fika här.
och jobbar på Storvretas församlingsSommarcaféet i Storvreta har öppet
gård. Här har jag varit många gånger
två veckor i början av sommaren och
som barn. Jag tycker om att vara här,
avlutas med ett stort midsommarfijag stormtrivs, så nu jobbar jag här, vilrande. Efter det hörs det trummande
ket jag gjort två tidigare somrar. Vi går
ljudet av glassboxens sista dagar i
in genom dörren och hör ljudet från
församlingsgården och man går hem,
frysen med den nedkylda glassen, det
med två veckors erfarenhet av jobb,
får mig att bli glad. Jag tror aldrig jag
möten och fina minnen.
har varit så glad att börja en ny arbets-

Att jobba i sommarcaféet
Klockan är halv tre, det är dags att
plocka undan. Golven sopas, våfflorna, toasten och fikat plockas undan,
saker fylls på, disk diskas, glassbaren
stängs. Mina kamrater, mina arbetsledare och jag sätter oss i soffan. Vi
pratar om dagen, vad som har gått bra
och vad som har gått mindre bra.
Morgon, klockan är strax innan nio
och jag, min lillasyster och min mamma svänger upp på parkeringen utanför församlingsgården. Här har jag
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Emelie Nilsson, 17 år
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Varför är det viktigt att rösta?
Söndagen den 17 september är det
kyrkoval. Då utses vilka som skall
leda Svenska Kyrkan under perioden
2018–2021. Alla kyrkotillhöriga som
fyllt 16 år och som vill vara med och
ta ansvar och forma kyrkans framtid
är välkomna att rösta. Om Du är förhindrad på söndagen så finns möjlighet att lämna din röst redan från den
4 september.
All information om öppettider,
röstningslokaler samt vallokaler finns
på det röstkort som varje medlem
med rösträtt erhåller i slutet av augusti. Spara röstkortet. Det är nödvändigt att ha med om Du önskar rösta
före valdagen eller på annan plats än i
vallokal på valdagen.
När jag rör mig mellan lokalerna på
valdagen så hoppas jag få se och möta
människor som vill ha inflytande och
vara delaktiga i kyrkans viktiga arbete.
Det skall märkas tydligt att något viktigt är på gång denna dag! Nämligen
val av förtroendevalda till Svenska
kyrkan!
Anna Lena Ettemo
Ordförande i valnämnden
Vattholma pastorat
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Nu har du chansen att lägga din röst
i kyrkovalet. Din röst är viktigare än
vad du kanske tror och kan påverka
kyrkans arbete på din ort.

Kommande år (2018) planeras en
större renovering och ombyggnad av
Kyrkans hus i Skyttorp och längre
fram blir det aktuellt att utforma en
relevant verksamhet i Fullerö. I Tensta, Vattholma och Storvreta fortsätter kyrkans verksamhet med en
betoning på barn, unga, körsång och
gudstjänster. Samtidigt måste vi hela
tiden ompröva och utveckla det befintliga arbetet.

Anna-Lena Ettemo.

Det är viktigt att det finns engagerade människor i kyrkoråd och församlingsråd och att de också har en
vision för kyrkans arbete i våra lokalsamhällen. Kom och lägg din röst där
du tror att den kan göra skillnad!
Klas Lundström
Ordförande i kyrkorådet
Vattholma pastorat
Klas Lundström
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Människors lika värde i centrum!
POSK är till för dig som vill ta ansvar som förtroendevald i

Svenska kyrkan utan att vara bunden till ett politiskt parti. Vi
representerar aktiva medlemmar i församlingarna och vill att
de som fattar beslut skall ha ett engagemang i församlingarnas verksamhet.
Vår vision är att våra församlingar får vara mötesplatser
för alla som söker en fördjupad gudsrelation och livstolkande samtal. Vi vill att församlingarna ska erbjuda närvaro,
gemenskap, växt och fördjupning och vara en gemenskap
där man ser och tar tillvara på varje människa som en gåva i
församlingens liv. Vi önskar att kyrkan på olika sätt förmedlar
tillit, befrielse och livsmod till människor som bor och vistas i
vårt pastorat.

Detta vill vi arbeta för
Verksamhet för alla
Gudstjänsten är centrum för kyrkans liv. Därför vill vi arbeta
med att utveckla gudstjänstlivet och söka gudstjänstformer
som passar alla.
Barn och ungdomar ska prioriteras. Vi vill satsa mer på kontakten med skolorna, musik, läger, resor, vandringar och annat som kan ge unga människor livsvägledande upplevelser.
Kyrkan ska vara en plats där människor med olika bakgrund
och förutsättningar kan mötas i en öppen gemenskap, bl a
genom att bereda rum för ensamkommande flyktingbarn.
Frivilligt engagemang ska stödjas och uppmuntras.
Musik och körverksamhet för alla åldrar ska finnas och
utvecklas.

Principen om människors lika värde och lika rätt är en viktig
utgångspunkt i Svenska kyrkan. Det gäller också för oss
socialdemokrater. Även om inte all socialdemokratisk politik
är tillämpbar i Svenska kyrkan möts här våra starkt uttalade
grundläggande värderingar.
Socialdemokraterna vill att…

• Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande

		

folkkyrka.

• Svenska kyrkan ska stå upp för människovärdet och

		

ta ansvar för skapelsen.

• Svenska kyrkan ska ha en utvecklad arbetsgivar-

		

politik där medarbetarna värnas.

Vi tror på en kyrka som…

• Tar människors existensiella funderingar på djupaste

		
		

allvar, oavsett om de är formulerade på ett 		
”teologiskt korrekt” sätt eller ej.

•
•
•
•

Är en tillgång för människor i livets alla skeden.

		

Brinner för internationell solidaritet.
Särskilt värnar människor som lever i utsatthet.
Förkunnar att det ogripbara vi kallar ”Gud” är en
levande kraft som befriar, inte förtrycker, människor.

Därför arbetar vi bland annat för…

• Att all barnverksamhet ska vara avgiftsfri. Det gäller

		
		

också konfirmationen. Tonåringens sökande ska inte
hindras av ekonomiska skäl.

• HBTQ-personers trygghet och självklara rätt till fullt

Lokaler och kyrkogårdar
Ändamålsenliga lokaler ska finnas i våra församlingar, exempelvis ett renoverat och utbyggt Kyrkans hus i Skyttorp.
Askgravlundar med namnplattor ska finnas i alla församlingar.

		

Engagemang för samhället
Diakonin – kyrkans sociala arbete och samhällsengagemang – ska stödjas ytterligare i uppsökande verksamhet
bland människor i deras vardag.
Gemenskap med den världsvida kyrkan och mellan människor från olika kristna traditioner i vårt samhälle ska
främjas och utvecklas.
Samarbetet mellan församlingar, skolor och föreningsliv
ska utvecklas.
Engagemanget för global rättvisa och solidaritet, bland
annat genom Svenska kyrkans internationella arbete, ska
främjas.
Vår verksamhet ska miljöanpassas och vårt pastorat ska
vara delaktigt i skapande av ett hållbart lokalsamhälle.

		
		
		

deltagande i all kyrklig verksamhet.

• Att Svenska kyrkan ska säga ifrån varje gång en

		
		

människa, eller en grupp av människor, förtrycks eller
kränks med hänvisning till etnicitet eller religion.

• Att varor och tjänster som Svenska kyrkan köper ska
vara producerade med goda sociala villkor, hänsyn
till miljön och så nära som möjligt. Fairtradevaror är
en självklarhet.

• Att fler unga ska få möjlighet till sommarjobb och

		

praktikplats.

• Ett systematiskt arbetsmiljöarbete och bra anställ-

		

ningsformer.

• En aktiv religionsdialog.
Den 17 september kan du se till så att Svenska kyrkan,
Sveriges största medlemsorganisation, får beslutsfattare
som bidrar till att kyrkan fortsätter vara en människo- och
skapelsevänlig kraft i samhället.
Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

i Svenska kyrkan

Värna kyrkan i Vattholma pastorat
Kyrkan är byggnad; kyrkan är husrum.
Kyrkan är människor samlade till gudstjänst under samma
tak och som finner glädje i hela Guds skapelse och handlande
med oss.
Kyrkan är alla döptas synliga och osynliga gemenskap i Kristus, här hemma i våra församlingar, och så runt om i landet
och hela jorden över, tiderna igenom.
Kyrkan hemmavid, i församlingarna Tensta, Lena och Ärentuna har sina medeltida kyrkorum att bruka och bevara,
kompletterade med Kyrkans Hus i Skyttorp, Trekanten i
Vattholma och Församlingsgården i Storvreta. Och må just
Kyrkans Hus i Skyttorp förändras och förbättras utifrån de
planer som tagits fram! Byggenskapen ”Fullerö Hage” behöver också vår uppmärksamhet och kloka planering för att
göra kyrkan närvarande och synlig.
Kyrkan hemmavid är buren av traditioner, lika tydliga som
kyrkoåret. Det som prövats och befunnits värdefullt har
lämnats över till oss. Vår uppgift är att föra det vidare till
kommande släktled, också det som vi kan berika församlingsliv och gudstjänstfirande med. Dit hör också redan
lokalt ekumeniken d.v.s. samarbete med Lyckebokyrkan och
återkommande gemensamma gudstjänster liksom andakter
på vårdboenden.
De tre församlingarna utgör tillsammans Vattholma pastorat, som handhar ekonomi, personal, fastighetsskötseln och
begravningsväsendet. Varje församling ordnar sina angelägenheter där regelbundna gudstjänster kan ges nya former
utifrån en ny handbok för Svenska kyrkan. Det är viktigt att
det grundläggande ändå känns igen. Och att kunskapen ökar,
alltifrån barntimmar och konfirmander till unga i kyrkan.
Körsång, studiecirklar och gemensamma resor är positiva
förutsättningar. Samtidigt ska vi vara ekonomiskt rationella
och hålla kyrkoavgiften på så låg nivå som möjligt.
I vardag och helg förväntas församlingen vara miljömedveten
och det på alla områden. Alltså sopsortera avfallet, kompostera mera, sota inte med värmeljus och möt medmänniskan
med aktning! Dit kunde också höra mindre grönyta och mer
naturlig blomsteräng inom kyrkogårdsmurarna.
Församlingens liv och utveckling beror också på Din insats
–inte bara som betalare av kyrkoavgiften. Din närvaro och
Ditt deltagande utgör värdefull skillnad. Och har Du, så bruka
din rösträtt i kyrkovalet.

Kristdemokrater för En levande kyrka
går till kyrkovalet 2017 med tre huvudfrågor:
EN LEVANDE KYRKA
– är en kyrka för hela familjen
Dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans gemenskap. En
levande kyrka måste därför på olika sätt markera dopets
betydelse för de döpta i alla åldrar. Detta sker genom olika
former av undervisning t.ex. barngrupper, konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier.
Denna undervisning måste få en förankring i gudstjänster,
där alla kan känna sig välkomna. Konceptet Messy Church
är ett exempel på generationsöverbryggande gudstjänster.
Kyrkomusikens och körernas viktiga roll ska lyfas fram.
Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i samverkan med andra samfund.
– verkar för Kristi kyrkas enhet
”Jag ber att de alla ska vara ett, så att världen kan tro.” Jesu
översteprästerliga förbön markerar betydelsen av de kristnas gemenskap. Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska
relationer, såväl i internationella sammanhang, som nationellt.
Utbyte med andra kyrkors teologiska fakulteter är ett sätt
att öka förståelsen för andra kyrkotraditioner.
Svenska kyrkan ska generöst upplåta sina kyrkor och andra
lokaler för olika kyrkor som etableras i takt med att alltfler
människor från t.ex. Mellanöstern och Nordafrika söker sig
till vårt land.
Det ekumeniska arbetet ute i olika församlingar behöver
dokumenteras och samlas som ”goda exempel”.
– står upp för alla människors unika, lika och okränkbara
värde
En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. Kyrkan ska värna livet från dess början till dess
slut.
De som söker sig till vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller av annan anledning, ska mötas med respekt och
värme. Församlingarna bör, tillsammans med andra organisationer, verka för att rusta människor att göra en diakonal och
humanitär insats.
Rekrytering och utbildning av volontärer är viktiga satsningar inför framtiden.

Några nedslag i höstens händelser i pastoratet
Temakvällar

Mer om Martin Luther

Prostvisitationen

Inte till salu! är temat för höstens
temakvällar utifrån reformationsjubileet. (Det är 500 år sedan Martin
Luther förde fram sina tankar om
människan och kyrkan vilka påverkar
oss och vårt samhälle än idag.) ”Inte
till salu” handlar om att vissa saker
inte går att köpa för pengar.

Söndag 22 oktober i Storvreta 18.30.
Mässa och därefter middag med
bordssamtal i Luthers anda. Anmälan
till Eva Åsjö senast 18/10.

19–20 och 24 september besöker
prosten Fredrik Fagerberg vårt pastorat för att träffa församlingsbor,
förtroendevalda och anställda. Alla är
välkomna till följande:

Torsdag 21 september 19–20.30 i
Skyttorp. Samtalskväll: ”Frälsning
inte till salu”, om vår längtan efter
harmoni och helhet mitt i vardagens
stress och jäkt.
Torsdag 19 oktober 19–20.30 på Trekanten, Vattholma. ”Människan inte
till salu”, om människovärde och
vårt ansvar för varandra. Margaretha
Svensson Paras, Uppsala Stadsmission

Kontraktsdagar

Torsdag 23 november 19–20.30 i Storvreta församlingsgård. ”Skapelsen
inte till salu”, om ekoteologi med
Claes Hedström, projektledare för
hållbarhetsfrågor.

Tisdag 31 oktober, reformationsdagen. 18.30 Mässa i Storvreta kapell;
Martin Luther i ord och toner.

Lördag 7 oktober i Storvreta församlingsgård. Kyrkvärdsdag: ”Det levande
ordet” – om bibelns texter och betydelse. Frågor: Eva Åsjö 070-2995280
Lördag 21 oktober i Tensta: Kontraktsdag med gospel. 16.00 Gospelgudstjänst i kyrkan. Frågor: Ulrica
Sjöström 076-8237755

Ombyggnad av Kyrkans hus

15 oktober inbjuds till öppet informationsmöte i Skyttorp om ombyggnationen av Kyrkans hus.

Välkomna alla födda
2003 eller tidigare –
ett äventyr väntar

Foto: Alex&Martin. IKON

Konfirmation är en
unik möjlighet att under en period få stanna
upp och fundera kring
tros- och livsfrågor
med andra unga och
vuxna. Det handlar
om det som berör Livet i det stora och i det
lilla: Vem är jag egentligen? Vad är respekt?
Finns det rättvisa? Var
går gränsen för män-
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niskovärdet? Kan
man tro på en
Gud? Finns det
liv efter detta?
Jesus? Det blir
en möjlighet att
utforska Bibeln,
psalmboken och
kyrkans tro och
liv.

ett storläger på Stiftsgården i Rättvik i mars.
Utöver detta finns det
några olika alternativ;
Globalkonfa, Veckokonfa, Sommarkonfa
eller
E-sportskonfa.
Välj ett förstahandsval
och ett andrahandsval.

Konfirmandtiden
fylls av lek, musik, kreativt skapande,
värderingsövningar,
läger och gudstjänster.

Fundera över vilken
form som passar bäst
och gå sedan in på
www.svenskakyrkan.
se/vattholma/konfa
och fyll i en anmälan.

I augusti kommer en
riktad inbjudan till
alla födda 2003 och/eller går i 8:an på Ärentunaskolan.Konfaåret
startar i september, ett
upptaktsläger är inbokat 13–14 oktober och

Du som är lite äldre
och vill konfirmeras
inbjuds 5 sept 19.30
till Katekumenatinfo, i
Storvreta församlingsgård.

Tisdag 19 sept
8.30 Morgonbön, Tensta kyrka
11.00 Kyrkträff med lunch, Storvreta
församlingsgård. Välkommen att
träffa kontraktsprost Fredrik Fagerberg
18.30 Mässa i Storvreta kapell
19.00 Pastoratskväll i Storvreta församlingsgård, ”Kyrkans plats i en växande bygd”. Samtal och kaffe. Alla är
välkomna.
Onsdag 20 sept
11.00 Träffpunkt dagtid, Skyttorp,
med lunch. Kontraktsprost Fredrik
Fagerberg berättar.
Söndag 24 sept
11.00 Visitationshögmässa i Ärentuna
kyrka. Körerna, teatergruppen, Fredrik Fagerberg, Eva Åsjö m.fl. Kyrkkaffe med smörgås i bygdegården.

Nominering till församlingsråd

I varje församling finns ett församlingsråd utsett av kyrkofullmäktige.
För att sitta i ett församlingsråd krävs
att man bor inom pastoratet, tillhör
Svenska kyrkan och har fyllt 16 år.
Under hösten inbjuder församlingarna till nomineringsmöten då alla i
församlingen kan nominera personer
att ingå i församlingsråden. De nominerade måste vara tillfrågade i förväg.

Nomineringstillfällen

Tensta församling 8 oktober i samband med Folkmusikmässa kl 11.00 i
Tensta kyrka.
Lena församling 22 oktober i samband
med Gudstjänst med små och stora kl
9.30 i Lena kyrka.
Ärentuna församling 15 oktober i
samband med Gudstjänst med små
och stora kl 11.00 och Musikcafé kl 15 i
Storvreta församlingsgård.
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Kyrkokören i Tensta
och Lena

Barngrupper i pastoratet
Storvreta församlingsgård
Öppen förskola
Måndagar kl 13.30–16.00
Torsdagar kl 9.30–12.00 är för barn i
åldrarna 0–2 år, småbarnssång.
Fredagar kl 9.30–12.00, grillen är tänd.
Mniorer åk F–2
Torsdagar kl 15.00–16.30. Max antal
platser 15.
Star kidz, åk 3–6
Tisdagar kl 15.30–17.00

Kyrkokören i Tensta och Lena tar
med glädje emot nya sångare i i alla
stämmor. Här sjunger vi klassiskt
och modernt, svenskt och utländskt,
enkelt och svårt, svängigt och rakt.
Allt med stor glädje och inlevelse.
Höstterminen börjar onsdagen den
6 september med övning 19–21. Vi
övar i församlingshemmet Trekanten
i Vattholma. Har du frågor kontakta
Ulrica Sjöström (adr sid 11).

Trekanten, Vattholma
Start v 36
Öppna lekskolan
Måndagar och torsdagar kl 9.00–12.00.
Miniorer
Måndagar och tisdagar kl 14.00–16.00

Ärentunakören

Ärentunakören är en blandad kyrkokör i Ärentuna församling.Vi övar på
onsdagar kl 19–21 i församlingsgården Storvreta, med start 23 augusti.
Att sjunga i kör är roligt, socialt och
nyttigt för både kropp och själ. Vi
sjunger olika musikstilar och tonspråk, vi sjunger klassiskt, svängigt,
stillsamt, visor, gospel. I våras gjorde
vi en körresa till Zürich, där vi sjöng i
Martin Luther Kirche. Inför terminsstarten söker vi sångare i olika röstlägen. Du är välkommen in i vår fina
sånggemenskap! Kontakta Margareta
Ranudd (adr sid 11).

Hantverkscafé

Varje tisdag välkomnas alla hantverkssugna till Trekanten i Vattholma.
Mellan 18 och 20 kan man i kreativt
sällskap ägna sig åt sin favorithobby.
Unga och gamla, kvinnor och män –
alla är välkomna.
De som vill följa med till Symässan
i Älvsjö i oktober kan kontakta Gabriella Bergkvist (adr sid 11).

Meditation

Alla söndagskvällar utom sista söndagen i månaden är det meditation i
Storvreta församlingsgård. Öppet för
alla som lägtar efter en stund i stillhet.
19.00 Introduktion för nya
19.30 Avspänning
20.00 Tyst meditation

Från Afganistan
till Storvreta
På sommarcaféet i början av sommaren har vi haft glädjen att ha Faridoon
Zeerak hos oss. Han tillhör gruppen
ensamkommande från Afghanistan
och har varit i Sverige i 18 månader.
Faridoon är uppväxt i Afghanistan
och flydde via Iran till Sverige. Han
berättar att han upplevt krig, diskriminering, tortyr och varit med om
olika saker som format hans liv till
den han är idag. Kvar i hemlandet
finns hans familj.
Han hade vid sin ankomst till Sverige inte rätt att studera svenska utan
började själv att studera språket. Han
läser nu på KOM-vux på gymnasienivå och vill utbilda sig till advokat
för att ha möjlighet att hjälpa ensamkommande barn som kommer
till Sverige. Faridoon känner att han
har mycket att ge till andra som gått
igenom samma sak som han själv. På
sommarcaféet i Storvreta har Faridoon varit en av tjugo ungdomar som
tagit hand om våra gäster. Han fick
också möta svensk kultur på midsommarafton.
Sommarcaféet har givit Faridoon en
möjlighet att komma ut på en svensk
arbetsplats, träffa nya människor och
träna det svenska språket. Detta har
givit honom ökade möjligheter att få
arbete i framtiden. Vi hoppas att få se
Faridoon hos oss också nästa sommar
på caféet.
Charlotta Nilsson
diakon
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Kyrkans Hus, Skyttorp
Öppet hus
Fredagar kl 9.00–12.00, alla åldrar.
Kyrkans barntimmar
Tisdagar kl 9.00–11.00, 4–5-åringar.
Miniorer 6 år/fsk– åk 1
Måndagar kl 14.00–16.00
Juniorer åk 2–4
Tisdagar kl 14.00–16.00
Kontaktpersoner (adr se sid 11)
Storvreta
Ulla-Karin Zetterström
Ingrid Ivarsson
Maj-Inger Johansson
Vattholma
Gabriella ”Bella” Bergkvist
Ida Klinkert Egrenius
Skyttorp
Emmeli Andersson
Ulla-Karin Zetterström

Barnkörer
Storvreta församlingsgård
Sångsvamparna, fsk–åk 2.
Torsdagar kl 14–15. Mellis serveras
från 13.30. Yngre barn hämtas vid
skolan 13.30 och följs tillbaka efter
övningen.
Sångstjärnorna, åk 3–
Tisdagar kl 14.45–15.30. Mellis serveras från kl 14.30.
Trekanten, Vattholma
Barnkör fsk–åk 5
Onsdagar kl 14–15.15. Barnen hämtas
och lämnas på fritids vid behov.
Barnkör i Skyttorp
Start under vintern vid intresse. Kontakta Mattias Boije.
Anmälan till barnkören sker till Margareta Ranudd, Storvreta och Ulrica
Sjöström, Vattholma, (adr sid 11).
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Fem dagar i Pauli fotspår
Måndagen den 12 juni begav jag mig
till Thessalonikis flygplats för att
hämta upp pastoratets Paulusresenärer med vår hyrbuss. Det var sex glada
och förväntansfulla globetrotters som
jag fick ta emot och vi hade mycket
att samtala om på vägen till Lydia
och Philippi. I Lydia besökte vi dess
dopkyrka som byggdes på mitten av
70-talet. Vi gick ner och satte oss vid
ån där man gjort en minnesplats över
det ställe där Lydia och hennes följe
blev döpta av Paulus. I Philippi fick
vi en guidad tur av guiden Angeliki,
som berättade om stadens historia
och självklart visade hon oss platsen
där man tror att Paulus satt fängslad.
Solen gick sakta ner över Kalvala när
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vi anlände till vårt hotell och efter en
snabb incheckning slog vi oss ner på
en liten taverna vid sidan av hotellet
för att smaka på lite grekiska specialiteter.
Tisdag morgon vaknade vi till strålande väder. Efter en rejäl frukost
gav vi oss iväg redan kl 7.30, för att ta
oss 38 mil söderut till klosterområdet Meteora. På vägen dit passerarde
vi Olympos, gudarnas berg och väl
framme i Meteora bjöd landskapet
på spektakulära vyer som det tagit
miljontals år att forma. Området har
sju verksamma kloster och vi besökte
det näst största, som byggdes år 1350
av munken Varlaam. Klostren byggdes

högst upp på smala pålliknande klippor och kunde från början bara nås
genom att man klättrade upp eller
hissades upp i nät. Idag finns trappor
och på vissa ställen ett slags linbana
med en enkel ”låda” som munkarna
använder. Efter att ha spenderat ett
par timmar i klostret, tog vi oss i sakta
mak ner från höjderna, för att efter en
stund återigen få klättra uppför till
vårt hotell som placerats precis nedanför klostren. Hotellet låg i Kastraki,
en liten by med egen kyrka och några
mysiga restauranger. Här åt vi gott
och sov lugnt, med endast naturens
ljud utanför våra fönster.
På onsdagen fick vi lite sovmorgon
med en timmes senare avresetid. Dagen bjöd på en mil lång busstur med
hisnande serpentinvägar som tog oss
högt upp i bergen på vår väg mot Delfi. Väl på plats satte vi oss och tog en
enkel lunch och väntade på vår guide
Georgia som skulle visa oss runt. Även
om vi befann oss högt upp i bergen,
var dagen otroligt varm, så det var
ingen enkel vandring bland ruinerna.
Något orakel såg vi inte röken av, men
visst låg det något speciellt i luften.
Längtan efter havet var stor när vi sakta men säkert tog oss ner för bergets
brant och gled genom de enorma olivodlingarna som sträcker sig nedanför
Delfi. Här hittar du träd som nog har
fått se både det ena och det andra.
Vårt nästa mål var Galaxidi som är en
liten pittoresk by invid havets kant.
Kyrkbänken nr 4 2017

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

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
tel: 0702-99 52 80
Km Mari Papadopoulou
tel: 0730-20 36 61
Km Kristina Lockner
tel: 0703-14 50 44
Km Elsa Westberg
tel: 0706-87 00 63
Padj Björn Dahlman
tel: 072-740 80 10
Diakon Charlotta Sörensen Nilsson tel: 0705-85 13 58
charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Ungdomsverksamheten

Här kunde vi svalka oss med ett härligt kvällsbad och
vissa av oss (läs undertecknad) lyckade trampa på en
sjöborre och skaffa sig en ny erfarenhet. Kvällen avslutades med besök på fiskrestaurang och promenad i den
svala kvällen.
Torsdag morgon inleddes med en gigantisk frukost i
den lilla mysiga hotellträdgården och mätta och nöjda
påbörjade vi vår långa färd tillbaka till Thessaloniki.
Efter att ha spenderat ett par dagar på några väldigt
lugna och fridfulla platser, var det så dags att bli stadsmänniskor igen. I ett hett Thessaloniki, tog vi hjälp av
våra apostlahästar och besökte den helige Dimitrios
kyrka (Thessalonikis skyddshelgon), den helige Georgios rotunda, Galerius triumfbåge och den heliga Sofias kyrka. Rundan avslutades med svalkande glass och
dryck på Aristoteles torg och därefter avmarsch till hotellet för lite välbehövlig vila. På kvällen tog vi oss till
de gamla judiska kvarteren med mysiga restauranger
och levande musik. Sällskapet hann också fira en av
sina resenärer som dagen till ära hade födelsedag.
Sista dagen hann vi med att besöka det bysantinska
museet som bjöd på vackra ikoner och mosaiker. Än
en gång besökte vi Aristoteles torg för lunch under lite
regntunga moln, för att sedan ta vår buss ut till flygplatsen.
Jag har haft några fantastiskt roliga dagar, då jag
har fått visa runt våra resenärer i ett Grekland som
de flesta kanske inte riktigt känner till. Vilka kämpar
och entusiaster, jag är så glad att vi kunde göra denna
resa tillsammans som avslutning på våra Pauluskvällar.
Stort tack till alla som gjorde detta möjligt.
Mari Papadopoulou
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Fritidsledare Samuel Holmberg

tel: 070-36 68 291

Ärentuna

(Swish 123 073 15 70)

Tensta

(Swish 123 657 13 01)

Förs.ped. Ulla-Karin Zetterström
Förs.ped. Ingrid Ivarsson
Husmor Therése Lagerquist
Förs. ass. Ida Klinkert Egrenius

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

Lena

tel: 31 50 24, 0702-16 64 84
tel: 070-362 68 80
tel: 070-527 72 07
tel: 36 62 10

tel: 35 20 61

tel: 37 90 45
tel: 070-230 37 73
tel: 35 20 61

(Swish 123 269 50 47)

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

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: Gunnar Edqvist
Tensta: Ulla Moberg
Lena:

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström

tel: 31 50 21
tel: 37 92 08

tel: 35 00 16
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Gudstjänster i våra kyrkor

Augusti

Oktober

27 sönd 11:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst, Skyttorp,
Surströmming
29 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

1 sönd

3 sönd

8 sönd

September

5 tisd
8 fred

12:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Upptaktsgudstjänst,
Trekanten, Lena
11.00 Högmässa, Tensta
11.00 Upptaktsgudstjänst,
Storvreta
18.30 Mässa, Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp

10 sönd 13:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Upptaktsgudstjänst,
Skyttorp. Bibelutdelning
12 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
15 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
17 sönd 14:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst, Ärentuna
11.00 Gudstjänst, Tensta
15.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena
19 tisd 8.30 Morgonbön, Tensta
18.30 Mässa, Storvreta
20 onsd 8.30 Mässa, Storvreta
22 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
24 sönd 15:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Visitationsmässa, 		
Ärentuna
26 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
27 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta
29 fred 8.00 Mässa, Skyttorp

3 tisd
6 fred

Mikaelidagen
9.30 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Familjegudstjänst,
Skyttorp
18.30 Mässa, Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp

Tacksägelsedagen
9.30 Dopfest, Lena
11.00 Träd in i dansen, kör,
folkmusiker, Tensta folkdanslag, Tensta. Nomineringsmöte
11.00 Högmässa, kör,
Storvreta.
10 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
13 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
15 sönd 18:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, teatergruppen,
barnkör, Storvreta. Nomineringsmöte
14.00 Mässa, Skyttorp,
Informationsmöte.
15.00 Musikcafé, Storvreta
17 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
20 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
21 lörd 10–16 Gospeldag, Tensta
16.00 Kontraktsgudstjänst,
Tensta
22 sönd 19:e sönd eft Trefaldighet
9.30 Jordens barn, gudstjänst med små och stora,
Lena. Nomineringsmöte
11.00 Ekumenisk gudstjänst,
Lyckebokyrkan
18.00 Mässa, middag och
bordssamtal, Storvreta
24 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
25 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta

27 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
29 sönd 20:e sönd eft Trefaldighet
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Familjegudstjänst,
		
Skyttorp
18.00 Stilla mässa, Lena
31 tisd 18.30 Vår Gud är oss en
väldig borg, temamässa med
Lutherpsalmer, Storvreta

November
4 lörd

Alla helgons dag
11.00 Högmässa, Storvreta
14–16 Stilla orgelmusik, 		
Ärentuna
18.00 Minnesgudstjänst,
solosång, Tensta

5 sönd

Alla själars dag
14.00 Högmässa, Skyttorp
16.00 Minnesgudstjänst,
kör, Ärentuna
18.00 Minnesgudstjänst,
solosång, Lena
7 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
10 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
12 sönd 22:a sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Lena
11.00 Mässa med små och
stora, barnkör, Storvreta
16.00 Gudstjänst med After
noon tea, Tensta
14 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
17 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
19 sönd Sönd före Domsöndagen
9.30 Gudstjänst med små
och stora, Trekanten, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Konsert, Kyrkokören i
Tensta och Lena, Tensta
21 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
22 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta

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

Kom och sjung!
Gospeldag i
Tensta kyrka
Tacksägelsedagen, 8 okt, firas med folkdansmässan Träd in i dansen av Per Harling och Susanne Bågenfelt i Tensta kyrka
kl 11. Det blir livliga toner och steg med
hjälp av folkmusiker och folkdansare från
trakten. Kyrkokören i Tensta och Lena
medverkar också.

21 okt (OBS lördag!) firas musikgudstjänst i Tensta kyrka kl 16 med körsångare från hela vårt kontrakt. Det blir gospel under ledning av Åsa Wännström och
pianisten Daniel Stenbaek. Vill du vara
med och sjunga gospel en heldag hör av
dig till Ulrica.sjostrom@svenskakyrkan.se

John Rutter:
Requiem

19 november Tensta kyrka kl 18 framför
Kyrkokören i Tensta och Lena r John Rutters Requiem tillsammans med Karin Ingebäck, sopran och ett antal instrumentalister. Verket är ett av John Rutters mest
älskade och mest framförda körverk.

