Kyrkbänken
NR 4 2018
Domsöndagen – Sexuagesima
december – februari

Verksamheten bland barn och unga
är viktig och det är glädjande att vi
har många barn i våra grupper i alla
tre församlingarna. Barnkörerna är
stora liksom vuxenkörerna och Öppna förskolan samlar många föräldrar.

för våra byggnader och kyrkogårdar.
Vattholma pastorat med sina tre församlingar gör stora investeringar vad
gäller omläggning av kyrkogårdsmur
i Lena och renovering av våra medeltida kyrkor.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna till de mötesplatser vi har i form
av lunchträffar, temakvällar, sy- och
stickkvällar mm.

Lena kyrka är fortfarande stängd
pga mögelangrepp och tyvärr så är
fuktskadorna värre än vi trott så vi vet
inte riktigt när vi kan öppna kyrkan
igen. Förhoppningsvis kan vi öppna
kyrkan i början av februari men kolla
med hemsidan.. Fördröjningen råder
inte vi över utan vi måste invänta
Länsstyrelsens beslut och arkeologernas närvaro. På bilderna kan du se
hur det såg ut i oktober. Nu är golvet
borta och ny fyllning ska dit och nytt
golv läggas. Vi beklagar verkligen att
kyrkan måste vara stängd så länge. Till
det roliga hör dock att man hittade
en bit av en runsten och detta var så
unikt att det blev reportage i utländska tidningar.

Gudstjänster firas i regel i alla tre
församlingar varje söndag och nu ska
vi även inviga ett kapell i Skyttorp.

Kyrkoherde Eva har ordet
Så är det snart Advent och vi ser redan
fram emot nästa år. Budgeten för 2019
är beslutad och klar. Även om vi har
en god ekonomi måste vi se över hur
vi använder våra pengar. Det är mycket som är viktigt och helst vill vi göra
mycket mer.

Vattholma pastorat är ett pastorat
som satsar brett och stort och personalen jobbar hårt för att finnas för
alla. Volontärer och förtroendevalda
lägger ner ett fantastiskt arbete men
vi behöver bli fler. Fler som vill vara
med och bidra- inte bara med pengar
(Tack till alla ni som är medlemmar i
kyrkan!) utan också med tid och engagemang. Du är alltid välkommen att
göra en insats i din församling!
Gudstjänster och verksamhet är
viktigast men vi har också ett ansvar

Nu önskar jag dig en Välsignad
Adventstid och en Fridfull Jul!
Hälsningar Eva Åsjö

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, 070–663 23 52, anki@lindstrom.be.
Tryckeri: Åtta45, Stockholm. Omslaget: Kyrktuppen på Katarinakapellet. Foto: Emmeli Andersson.
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Mörker och ljus…
Nu är vi inne i den tid då det blir
mörkt tidigare och tidigare på kvällarna. Visst finns det en vila i denna
årstids mörker men jag tycker att det
är lite arbetsamt.
Det är som att mörkret skapar ett
större behov av ljus. Jag hör till dem
som tänder ljus ofta och nu är det definitivt behov av att tända ljus. Kanske att det yttre mörkret hakar i det
mörker som finns nära och i vår värld
och då blir mer massivt och tränger
sig på. Eller när det som rapporteras
om vårt klimat och hur snabbt uppvärmningen går och det vi behöver
göra för att stoppa den utvecklingen.
Det blir liksom en mörk skugga som
sänker sig. Vad behöver jag och vi som
lever nu göra för att mina och alla våra
barnbarn skall ha en värld kvar att leva
i? Det är inte alltid lätt att veta. Ibland
kan bekvämligheten vara stor och då
behövs det insikt och hopp som kan
fylla mig med fart igen.
Mitt i allt detta mörker och alla
mörka skuggor blir det hos mig ett behov av källor som jag kan ösa hopp ur.
Hopp för att orka vidare och hopp för
att vilja, våga, orka ta nya tag.
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För mig är Allhelgonahelgen en
källa av hopp. Det är en helg som har
saknad och smärta med sig eftersom
vi tänder ljus för dem vi mist. När
man går till minneslund eller kyrkogård och tänder sitt ljus och ser alla
andras ljus blir det också till en slags
gemenskap. Jag är inte ensam med
min saknad och att hålla minnena
levande utan vi är många som gör på
samma sätt. Alla ljusen tillsammans
gör det så synligt att vi är många som
mist och saknar.
Ett hopp för mig är att tro på och
göra sällskap med Jesus som lämnade
graven och visade att han är starkare
och vet vägen genom döden. Det är
ett hopp jag håller hårt i. Alldeles särskilt när saknaden som döden placerat
i mitt liv gör som ondast. Jesus vet vägen genom. Vägen hem till Gud.
När vi kommer så långt i november
att vi närmar oss första advent och
sätter upp adventsljusstakar och stjärnor gör det också ett hopp tydligt. Att
vi är många som gör det och ljusen
som bryter det yttre mörkret blir ett
hopp liksom Allhelgona. Advent betyder ju ankomst och det är Jesu an-

Foto: Josefin Casterud, IKON

komst vi påminns om. I mitt eget liv
och allas våra liv. Stjärnorna vi har i
våra fönster är ju ingen annan stjärna
än den som ledde de vise männen till
det fantastiska som skett i stallet när
Jesus föddes. Det är just därför vi har
stjärnor i fönstren! De bryter den yttre mörka tiden men de har också innersidan i att visa till det stora hoppet
i det lilla barnet.
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given –
och detta är hans namn,
allvis härskare, gudomlig hjälte,
evig Fader, fridsfurste.
Ur Jes 9.

Jesus är en källa av hopp att ösa ur inte
både för dig och för mig och för oss
alla.
Margareta Westin Olsson
präst
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Bilden hämtad från Björketorps församlings hemsida.

Mission - Guds sändning i världen
Alla vi som är döpta har fått ett uppdrag av Jesus. När vi döps läses orden
av Jesus: ”Gå därför ut i hela världen
och gör alla människor till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett
er.” Matt 28:19
Detta missionsuppdrag som är ett
av kyrkans fyra grundläggande uppdrag ska prägla församlingarna och
görs synligt genom diakoni, undervisning och gudstjänst. Det handlar om
att visa på Jesus för alla. Vem var och
är han? Vad vill han? Vad gör han? Vad
säger han? Vad betyder Jesus för mig?
I vår församlingsinstruktion står
det: Grunden för den kristna kyrkans
existens och liv är att den är sänd av
Gud och deltar i Guds mission (Missio Deo). Jesus sa: Som Fadern har sänt
mig så sänder jag er” Joh.20:2. Församlingen finns inte till för sin egen skull
utan som en gemenskap sänd av Gud
i världen med uppdraget att i ord och
handling visa på evangeliet om Guds
befriande kärlek i Jesus Kristus. Det
handlar alltså inte bara om att prata
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om Gud utan att också visa på Guds
rike genom att göra gott för andra. Vi
ska inte bara säga halleluja- vi ska göra
det också.
Eftersom vi tillhör en världsvid kyrka med 2 miljarder människor har vi
kristna syskon över hela världen. Förr
åkte missionärer ut från Europa för att
berätta om Jesus men idag är det nog
snarare vi som behöver få missionärer
till vårt land. Det är i Asien och delar av Afrika som den kristna kyrkan
växer snabbast och mest. Fortfarande
stöttar vi andra kyrkor ekonomiskt så
att de kan hjälpa sina medmänniskor
med sjukvård, utbildning, katastrofinsatser och mänskliga rättigheter. Varje
år samlar vi in pengar till kyrkans internationella arbete men vi ber också
regelbundet för människor som har
det svårt i världen och vi skaffar information om olika hjälpinsatser. Församlingarnas internationella grupper
har ett särskilt ansvar att driva dessa
frågor.
Inriktning för mission i Vattholma
pastorat och dess församlingar under
de närmaste åren:

•
Pastoratets vänförsamlingsrelation till Highfield, Zimbabwe ska
förankras i gudstjänsterna och i
gruppernas verksamhet.
•
Samtalet om tro och liv i våra
grupper ska uppmuntras, liksom att
gå ut med det glada budskapet om
Jesus Kristus och skapa nya kontakter.
•
Församlingarna ska fortsätta
att finnas vid tågperrongerna och
bjuda in till jul och påskfirande.
•
Viktigt att fler ser våra församlingar som ”sin” kyrka- bli mer
synlig!
•
Utöka samverkan med de
aktörer som finns i vårt samhälle;
föreningar, idrott och kultur.
•
Bli bättre på att kommunicera
församlingens verksamhet och
gudstjänstliv genom att se över
PR och affischering och förstärka
närvaron på sociala medier.
•
Bli mer aktiva och synliga i
pressen, ge reaktioner på t.ex. insändarspalter

KYRKBÄNKEN

nr 4 2018

Leva och tala tro
När kyrkan lyssnar in och lever ut sitt
budskap i ord och handling, då växer
tro, hopp och kärlek.
Att tillsammans med andra få prata
om vår tro är mycket värdefullt. Att
få dela och lyssna till varandras tankar
och erfarenheter stärker oss. I gudstjänsten får vi tillsammans utöva vår
tro och ta emot Guds ord, men hur kan
man tala tro utanför gudstjänsten?
För några år sedan var jag med i ett

En flicka är född
Vi kan aldrig acceptera att flickor
föds in i förtryck och orättvisor –
bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör att flickor får
sämre möjligheter till utbildning,
sjukvård eller försörjning. Att de

EN FLICKA
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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rikstäckande projekt som hette just
”Tala Tro!” Där diskuterade vi om hur
man skulle väcka människors lust till
att frimodigt prata om trosfrågor med
varandra.
I och med det här projektet togs det
fram ett nytt samtalsmaterial, Nådens
år. Där kan men med enkel guidning
få hjälp att få igång ett samtal. När vi
delar tro växer vi tillsammans, det enskilda tillhör det gemensamma.
utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får äta
sist och minst.
I årets julkampanj har vi möjlighet
att kämpa för att ingen flicka ska
hotas, utnyttjas eller kränkas. Varje
barn är skapad till Guds avbild och
har samma värde – oavsett kön.

Varje dag föds flickor in i
förtryck och orättvisor. Det
kan vi inte acceptera. Flickor
ska aldrig nekas, kränkas,
hotas, utnyttjas eller tvingas
– bara för att de är flickor. Ge
en gåva och ta ställning för
varje människas lika värde
och makt över sitt eget liv.

Materialet består av tolv tårtbitar
med en rund pusselbit i mitten. Varje
tårtbit har ett verb som säger något om
kristen tro och mänskligt liv. På varje
tårtbit finns också en bild, en kyrkoårstid, en bibeltext samt frågor som
hjälper till att sätta igång samtalet.
Emmeli Andersson, församlingsassistent

I julkampanjen, som pågår från första advent 2018 till Trettondedag jul
2019, samlar vi in pengar till Svenska
kyrkans internationella arbete - för
varje människas lika värde och makt
över sitt eget liv.
Swisha din gåva till 9001223. Tack!

SwIshA

dIn gåva tIll

900 12 23
TACK!

Foto: Helena Goldon/Ikon

5

Julmarknad i Storvreta

Lördag 1 december kl 11–15 är det
återigen dags för Julmarknad i Storvreta! Välkommen att besöka en
traditionell och mysig marknad med
tjugotalet lokala hantverkare och företag utanför Storvreta församlingsgård. Här finns julgranar att köpa och
i tälten dukar utställarna upp bland
annat vackra dörrkransar, hemvävda

mattor, fårskinn från egna gårdar, silversmycken, keramik och mycket annat! Vi bjuder alla besökare på glögg
och pepparkakor, inomhus finns café
där man kan njuta av kaffe och hembakat kaffebröd och samtidigt lyssna
till levande musik framförd av duktiga
volontärer. Våra små gäster kan passa
på att fiska Faitrade-märkt lördagsgo-

dis i fiskdammen och kl 14.30 tänder
vi vår julgran under stämningsfull
julsång. Vi avslutar julmarknaden
kl 14.45 och då kommer tomten med
godispåsar till barnen!

Damernas

En kväll i gemenskap
Vill du sy, sticka, virka, brodera, pyssla
eller annat över en enkel fika?
Eller bara umgås med trevliga människor?
Då är pastoratets hantverkscaféer
något för dig! I alla tre församlingarna
finns möjlighet till samkväm i flitens
tecken.
Stickcaféet i Tensta träffas i sockenstuga tisdagar kl 18–21 udda veckor,
Hantverkscaféet i Vattholma träffas
på Trekanten tisdagar kl 18–20 och
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Sy- och stickjuntan i Storvreta träffas i församlingsgården onsdagar kl
18–20.30 udda veckor.
Enkel förtäring finns att köpa för
20 kr. Du är alltid välkommen med eller utan handarbete.

Varmt välkommen du kvinna över 65
år. Du som vill äta en bit god mat och
umgås med andra damer. Vi umgås
helt enkelt över en måltid och kanske
hittar du nya vänner och intressen.
Anmälan görs senast två dagar
innan varje tillfälle till Jenny Storm,
tel 018-366210, mail: jenny.k.storm@
svenskakyrkan.se. Maten är till självkostnadspris.
Vi träffas kl 12–14 i församlingsgården i Storvreta:
12 och 26 februari, 12 och 26 mars
23 april, 7 maj
Har du frågor är du välkommen att
höra av dig till Charlotta Sörensen
Nilsson diakon. Se kontaktuppgifter.

Bön och lovsång

Varannan tisdag under våren träffas gruppen Bön och lovsång i kapellet.
Efter andakten samlas deltagarna till samtal och kaffe i lilla salen fram till
kl 12. Information: Inger Edkvist, 018-31 50 21
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Träffpunkt dagtid

Kyrkträffen

Temakvällar våren 2019

Tensta sockenstuga

Storvreta församlingsgård

Det här året samlas vi kring Jesus – Nya
testamentets huvudperson, försonare,
vishetslärare, förebild och aktivist. Vi
närmar oss Jesus med olika frågor. Välkommen att delta, ingen anmälan behövs
och man kan komma en eller flera gånger.

Varannan onsdag 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.
28 nov Pionjärer inom Uppsala renhållning. Ing-Marie Elg och Jan-Erik Elg berättar om sopåkare och latrinhämtare
12 dec Adventsandakt och jullunch i Tensta. 100 kr, anmälan senast 3 dec till Camilla von Knorring, 072–731 11 55
23 jan Vykorten berättar om Uppland.
Om vykortets historia och lusten att
samla med Benny och Gunilla Kullinger.
6 febr Frälsarkransen i toner och ord.
Malin Edlund, Östervåla.
20 febr Afrikanska rytmer och svenska
visor. Personligt med pastoratets nya
musiker Martin Svensson.
6 mars Upsala-Ekeby - fabrikens historia,
verksamhet, ledande konstnärer, film och
föremål ur produktionen. Medlemmar ur
Upsala-Ekeby sällskapet visar och berättar. Ta gärna med eget Upsala-Ekebyföremål som du vill veta mer om.
20 mars Egons kvartett sjunger och spelar.
3 april Min hembygd. Bilder och tankar
med Margareta Westin-Olsson. Vårlunch
i Tensta sockenstuga. Anmälan senast
25mars till 018-36 62 10.
17 april ”Nu blommar det” – naturguidning med Sofie von Knorring.
15 maj Vårresa till ”Saliga hörnet”. Mer
information i nästa nummer av Kyrkbänken

Varannan tisdag 11–13.
Lunch 60 kr. (fr o m 2019).

27 nov Adventslunch och underhållning
med Tremelo – Jan-Erik Olsson, Janne
Bohlin och Henrik Eriksson, som spelar
folkmusik och visor på nyckelharpa och
gitarr. Lunchen kostar 100 kr. Anmäl till
församlingsexpeditionen senast kl 12
fredag veckan före.
7 febr Kyrkliga historier. Oxenstiernavem var han. Berättelser ur heliga Birgittas liv. Nerslag i utställningen Himlen är
här och bilder från förr om våra kyrkor
och från tenstabygden. Cecilia Johansson
guidar.
19 mars Bach och Beethoven, musikens
stora mästare. Vi får lyssna till Natalia Streliaev, författare och pianist med
examen från Conservatório do Instituto
Americano. Natalia är född i Brasilien och
bor nu i Uppsala.
5 mars Passion för pelargon. Historik,
sorter och skötsel. Föredrag med diabilder, av trädgårdsmästare Mats Asplund,
från Pelargonfönstret i Örbyhus. Försäljning av pelargonsticklingar.
19 mars Hjärtats nyckel. En sångstund
med Rolf Larsson.
2 april Följ med till Schweiz. Hälsa på i
Svenska kyrkan i utlandet. Siv Rang Petersson och Mats Wilhelm berättar och
visar bilder från Schweiz.  
16 april Singoalla trio. Isabelle Biloff,
sång, Alf Östlund, kontrabas och Johan Wallin, piano, framför svenska visor,
schlager och jazz.
15 maj Pastoratsresa. Mer information i
nästa nummer av Kyrkbänken.

Vad säger Jesus
Torsdag 14 februari
19.00-20.30
Varför måste vi bli som barn? Jesus, den
förste barnombudsmannen.
Gäst: Nina Carlsson Garlöv, stiftspedagog.
Plats: Kyrkans hus, Skyttorp
Torsdag 7 mars
19.00-20.30
Om rättvisa och mänskliga rättigheter. Jesus den förste människorättsförsvararen.
Gäst: Bo Forsberg, fd generalsekreterare
på Diakonia.
Plats: Storvreta församlingsgård
Torsdag 4 april
19.00-20.30
Måste och kan man förlåta allt? Om förlåtelse och försoning.
Plats: Trekanten, Vattholma

Onsdagslunch på Trekanten
Under våren serveras lunch en onsdag
i månaden på Trekanten i Vattholma
kl 11.30–13.
Boken är dukade följande onsdagar:
23 januari
27 februari
20 mars
24 april
22 maj.

Sommarkonfa 19
För dig som är 14 år eller äldre: Det
finns fortfarande möjlighet att haka
på Sommarkonfan. Efter enstaka
träffar under läsåret och läger i Rättvik 15–18 mars, blir det sommarkonfa
på hemmaplan och i Hälsingland
vecka 31–33.
Konfirmationen är den 18 augusti
2019 i Tensta kyrka. Gå in på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/vattholma, och anmäl dig!
För frågor, kontakta Kristina Lockner, präst.

KYRKBÄNKEN

nr 4 2018

7

Besök från Highfield Harare
Vattholma pastorat har en vänförsamling i Zimbabwe. Den heter Highfield, ligger i
huvudstaden Harare och hör till ELCZ = Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe.
Det märks inte alltid så mycket att denna relation finns men under gudstjänsterna
på söndagarna ber vi alltid för Highfield och vi vet att man i Highfield ber för oss.
Vi brukar också fira Sondomässan varje år. Det är musikgudstjänst med inspiration
från Zimbabwe där vi får sjunga både på svenska och shona. Shona är ett av de
största språken i Zimbabwe.
Vart fjärde år reser två personer från vårt pastorat till vår vänförsamling i Zimbawbe, vartannat år får vi glädjen att under tio dagar ta emot två personer från vår
vänförsamling. I september var det dags för Vattholma pastorat att ta emot pastor
Patrica Jabedu och församlingsengagerade Charles Siziba.
När vi får besök från Higfield vill vi att de som kommer ska få träffa människor i alla
åldrar och uppleva hur våra församlingar fungerar. De ska få uppleva en del av våra
samhällen och ha möjligheter att samtala om allt som känns viktigt.
Varje församling i pastoratet har en internationell grupp och ansvaret för vänförsamlingskontakten är en viktig uppgift för dessa grupper. Här följer några reflektioner och rapporter från Charles och Patricias besök av några i de internationella
grupperna.
Elsa Westberg, präst i Ärentuna församling

T

orsdagen var det mottagningsdag
för oss som erbjöd husrum. Det
här året var det bekanta ansikten som
dök upp. Charles var vår chaufför och
följeslagare när Ulla-Karin Zetterström från Ärentuna församling och
jag var där för sju år sedan. Patricia
fick vi möta när hon gjorde praktik i
Knivsta 2016. Startsträckan för att få
gång ett samtal var därför kort.
På lördagen skördade vi äpplen som
vi tog till Per Wilhelmssons fruktpress
från 50-talet. Den fungerade utmärkt
och frambringade utsökt äppelmust.
Charles filmade intresserat hela förloppet.
På måndagen följde gästerna med
mig till skolan i Vattholma där jag är
lärare. Där fick de möta elever i årskurs f och fem. Eleverna var ivriga
att ställa frågor och ville aldrig sluta.
Patricia var imponerade av deras omvärldskunskap, politiska kunnande
och frimodighet.
Gunnel Axelsson, Vattholma

D

en 24 september gick i bondens
tecken för Patricia och Charles.
På förmiddagen fick vi träffa Anders
Wilander från Ärentuna, pensionerad
forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitetet. Han har också jobbat i flera
länder, bland annat Zimbabwe.

Sedan blev det ett stopp hos Mats
och Christina Mattson i Forssa. Mats
berättar om hur jordbruket i Forssa
har ändrats de senaste 70 åren. Vi
hade också tur. På ladugårdsbacken
stod Christer Larsson, som tillsammans med sin bror Torbjörn driver
Vansta lantbruk. Tack Christer för att
du gav oss av din tid och visade några av era fantastiska stora maskiner.
Charles och Patricia var euforiska över
att få sitta i dem.

V

Tack för
Charles oc

id tidigare besök från vänförsamlingen har vi inte alls kunnat
prata om den politiska situationen i
Zimbabwe då det var för känsligt när
Mugabe fortfarande hade makten.
Nu kunde våra gäster försiktigt börja
berätta om de politiska förändringarna. De var glada att sommarens val

Tack också för denna tanke du gav
oss Christer. På Charles gård i Zimbabwe på 50 ha kan sex familjer leva,
och Charles har fem anställda. På Vansta lantbruk finns två familjer, men
Christers fru behöver jobba utanför
gården.
– This was a good day. Real good!
Thank you all, säger våra gäster innan
det är dags för lite mat och körövning
med kyrkokören.”
Gunborg Alex, Tensta
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Besök på Mattssons gård i Forssa.
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besöket
ch Patricia
genomfördes utan för mycket våld,
de var lättade över att situationen
nu var lugn. Det ekonomiska läget är
tungt och arbetslösheten är hög. Förhoppningen är dock att den stabilare
situationen nu ska göra att utländska
företag ska våga investera så att den
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Christer Mattsson och Charles Siziba

ekonomiska situationen ska bli bättre.
Detta gjorde att vi till och med fick
direkta uppmaningar att komma till
Zimbabwe och starta företag.
Den stora arbetslösheten påverkar församlingarna på flera sätt. Den
drabbar många församlingsmedlemmar och gör det svårt för medlemmarna att bidra ekonomiskt till församlingen. Det blir svårt att ge lön
till den anställda prästen och driva
det sociala arbetet. Trots det har församlingarna en stark verksamhet med
många frivilliga som engagerar sig i
de mycket välbesökta gudstjänsterna.
Många ledare finns i barn- och ungdomsarbetet, samt för kvinnornas och
männens välbesökta grupper där man
delar mycket och hjälper varandra.
I alla församlingar i ELCZ finns Vashandiri (kvinnogruppen) och Svapupu (männens grupp) som förutom regelbundna samlingar på olika nivåer i
kyrkan också ofta har ett aktivt utåtriktat arbete.

Patricia Jabedu i traktorhytten

När vi hör deras berättelser blir vi
inspirerade och utmanade i hur vi här
i Storvreta och hela Vattholma pastorat ska kunna vara kyrka på ett relevant sätt som gör att många vill vara
med. Många av oss som var med på
olika sätt under detta besök känner
nu att vår känsla av samhörighet med
kyrkan i Zimbabwe har stärkts och att
vi vill fortsätta att dela genom att berätta för varandra om våra glädjeämnen och svårigheter. Naturligtvis vill
vi fortsätta att be för varandra. Det är
ett fint uttryck för att vi trots många
olikheter får känna att vi hör ihop.”
Henrik Rosén, Storvreta
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Barn-och familjegrupper

Advent och jul i Vattholma

Startdatum för vårterminen v 4

Lena församling

Adventsgudstjänst

Trekanten, Bruksgårdarna 42
Måndagar
9–12 Öppna lekskolan.
14–16 Miniorer
Tisdagar
14–16 Miniorer
Torsdagar
9–12 Öppna lekskolan.
Information: Gabriella Bergkvist.

2 dec kl 11 på IOGT-logen
IOGT bjuder på adventskaffe. Julpyssel.

Luciatåg
12 dec kl 18

Julnattsbön

Ärentuna församling

Församlingsgården, Ärentunavägen 3
Måndagar
13.30 – 16.00 Öppen förskola, alla åldr.
Onsdagar
14–17 Onsdagskul, fsk–åk 4
fika fr. kl 13.30
17.30 Onsdagskul åk 5–7
Torsdagar
9.30 – 12.00 Öppen förskola, 0–2 år
m. småbarnsång
Fredagar
9.30–13.00 Öppen förskola, alla åldr,
möjlighet till grillning
Information: Ulla-Karin Zetterström,
Ingrid Ivarsson

Tensta församling

Kyrkans hus, Skyttorp. Start v 4
Måndagar
14–16 Miniorer, åk 2 och 3
Tisdagar
9–12 Öppen hus
Onsdagar
11–13 Träffpunkten (varannan vecka)
15.30–17 Barntimmar, fsk–åk 1
Torsdagar
9–12 Öppet hus
Information: Emmeli Andersson,

Barnkörer

Julafton kl 23.
Midnattsgudstjänst under bar himmel utanför Trekanten.
Mia Karlsson, solosång.

Syföreningsauktion i Tensta

Stugmöte i Forsa

Sedan många år tillbaka inbjuder syföreningen i Tensta församling till
auktion när hösten är som mörkast.
I år äger den rum lördagen den 24
november kl 14 i Tensta Bygdegård.
Härlig stämning, vackra handarbeten,
gott fikabröd och trevlig gemenskap,
det är kännetecken för Tensta kyrkliga
syförenings årliga julauktion som förutom auktion också erbjuder lotterier,
åror och kaffeservering. Förutom att
det är roligt, bidrar du med din närvaro till syföreningens insamling till
olika välgörande ändamål.

I somras var gemenskapen stor i
Carlssons trädgård i Fasma när Tensta församling höll stugmöte. Så här
i adventstid är det dags för ännu ett
stugmöte, inomhus denna gång.
Vi är alla varmt välkomna hem till
Ragnhild Wendin i Forsa tisdagen den
11 december kl 19.
Det blir en stunds god gemenskap
med fika, önskepsalmer i advent, samtal om ditten och datten utifrån kyrkans tro och liv och ditt och mitt liv.

Tensta församlings syförening
Syföreningen träffas varannan torsdag
(ojämna veckor) kl 11.00 i Sockenstugan. Vi välkomnar nya medlemmar.
Vill du veta mer hör av dig till Kerstin
Johansson Tel. 018 -379044.

Lucia i Tensta kyrka
På Luciadagen den 13 dec kl 19 blir det
traditionsenligt luciatåg i kyrkan med
Tensta folkdanslags barn- och ungdomssektion. Medlemmar ur Tensta
spelmanslag inleder luciahögtiden ca
18.40 med att spela några låtar. Kom i
tid!

Ärentuna församling

Storvreta församlingsgård, start v 3
Tisdagar kl 15–15.45. Sångstjärnorna,
åk 3 och uppåt. Mellanmål serveras från
kl 14.30.
Torsdagar kl 14–15. Sångsvamparna,
fsk–åk 2. Mellanmål serveras från kl
13.30. Yngre barn hämtas och lämnas
vid skolan.

Lena församling

Trekanten
Onsdagar kl 13.30–14.50. Start v 4.

Tensta församling

Kyrkans hus, Skyttorp
Tisdagar kl 14–15. Start v 4.
Information om barnkörerna:
Margareta Ranudd, Ärentuna församling.
Martin Svensson, Lena och Tensta församlingar.
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Julkampanjen
I samband med Svenska kyrkans internationella arbetes julkampanj bjuder internationella grupperna i pastoratet på kaffe och pepparkaka till tågpendlarna.
Valfri gåva går oavkortat till julinsamlingen ”En flicka är född”. Ett par morgnar i
advent finns vi på perrongerna i Skyttorp och Vattholma i södergående riktning.
KYRKBÄNKEN
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Kyrkans hus i Skyttorp öppnar igen!
Andra advent 9 dec
Kl 13 Mingel i huset
Välkommen att upptäcka hela ombyggnationen, vandra runt, prata,
dricka bubbel, njuta av att huset är öppet igen.
Kl 14 Invigning av nya Katarinakapellet.
Festgudstjänst med nattvard.
Medverkar gör bl.a. församlingens
barnkör och biskop Ragnar Persenius.
Efter gudstjänsten blir det förstärkt
kyrkfika och mer möjlighet till gemenskap i det nya gamla Kyrkans hus. Allt
är som förr och ändå inte!

Fredag 14 dec
Foton: Emmeli Andersson

Dopfest i Katarinakapellet
På Kyndelsmässodagen, den 3 februari
kl 14, bjuds det in till dopfest, denna gång
i nya kapellet i Kyrkans hus i Skyttorp.
Under året har den stora droppen på dopfunten i Birgittakoret i Tensta kyrka fyllts
på med namn på dem som döpts i Tensta
församling och nu är det dags att omvandla mässingsplaketterna till en dopgåva i form av den lilla SKUT-droppen.
Vi välkomnar särskilt de nydöpta med
familjer men självklart är alla välkomna.
Dessutom finns det möjlighet för församlingens alla 5- och 10-åringar att få
en bibel. Efter gudstjänsten blir det tårtkalas för små och stora!
KYRKBÄNKEN
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Kl 8 Mässa i Katarinakapellet
Därefter Öppet hus hela dagen! 9-16
lek, sångstund, fika, gemenskap över
alla åldrar.

Måndag 17 dec

Kl 16-19 Öppet hus med middag.
Ta med familjen eller kom ensam. I Kyrkans hus finns både mat och gemenskap. Vi avslutar kvällen med andakt i
kapellet.

Julafton

Kl 11 Samling vid krubban
Efter jullovet öppnar Kyrkans hus igen
med fullt ös – grupper för olika åldrar
och målgrupper, middagar, morgonmässor, söndagsgudstjänster.
Välkommen till Kyrkans hus i Skyttorp!
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Josef, drömmaren
från Nasaret –

ett annorlunda julspel
Vi är vana vid att det är Jesusbarnet och Maria, som
står i centrum i varje julspel. En oxe och en åsna finns
också med och kanske några herdar. Josef däremot
brukar stå litet i skymundan. Men nu är det dags att
Josef får träda fram, nästan som en huvudperson.
Han drömde ofta, Josef, viktiga drömmar, där Gud
visade honom, vad han skulle göra och vart han skulle
gå med Maria och barnet.
Och Josefs drömmar fick dramatiska följder inte
bara för honom, utan också för Maria och Jesus. Om
Josef, hans drömmar och hans viktiga roll i den heliga
familjen, handlar den kantat, där Rolf Larsson skrivit
texten och Janniz Jönsson musiken. Det är en kantat
med solister, kör, instrument och församling.
Visst är det ett annorlunda julspel, denna kantat,
och nog finns julens händelser i centrum, men det är
också en spännande berättelse om Josef, drömmaren
från Nasaret. På Trettondedag Jul upplever vi den i
Tensta kyrka kl 16.

Inbjudan till sångglada

Sjung i kör!

I Vattholma pastorat finns det goda
möjligheter att få använda sångglädje
och sångröst. I psalmsången i gudstjänster och andakter är varje röst en
tillgång. Gammal som ung, med eller
utan sångvana, har en självklar plats i
denna gemensamma sång. Allsång när
den är som bäst.
Barn, som trallar och sjunger när
de leker eller pysslar med något, trivs
ofta bra i en barnkör. Det finns fyra
barnkörer i pastoratet som välkomnar
alla sångfåglar som vill vara med. Se
sidan 10.
Vuxna röster, vana körsångare eller de som vill pröva på hur det är att
sjunga i stämmor – alla är välkomna
till någon av vuxenkörerna. För nybörjaren kan det ta lite tid att komma
igång men i körgemenskapen växer
säkerhet och sångglädje för varje repetition. För den som en gång sjungit i
kör är det ofta en hemkomstkänsla att
återigen få vara en del av körklangen.
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Ärentunakören
Ärentunakören är en blandad kyrkokör i Ärentuna församling. Vi övar på
onsdagar kl 19-21 i församlingsgården
Storvreta, med start 16 januari.
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. Förra våren
gjorde kören en körresa till Zürich,
där vi sjöng i Martin Luther Kirche.
Till våren medverkar vi i gudstjänster, kommer att ha en särskild dag
med sångteknik samt en vårkonsert.
Inför terminsstarten söker vi sångare
i olika röstlägen. Kom och prova på!
Frågor och anmälan till Margareta
Ranudd, kyrkomusiker i Ärentuna
församling.

Kyrkokören
i Tensta och Lena
Kören är en blandad kör med hemvist i Tensta och Lena församlingar.
Körövningarna äger rum på Trekanten i Vattholma på onsdagar 19–21.
Givna tillfällen då kören medverkar är 1:a advent, julottan och i andra
högtider under året i kyrkan. Utöver
dessa tillfällen kommer också körens
konserter och musikgudstjänster,
som t ex Julkonserten i december
och framförandet av julspelet ”Josef –
drömmaren från Nasaret” på Trettondedagen (se ovan). Under våren kommer nya utmaningar och satsningar
för kören att gripa sig an.
Nya medlemmar är välkomna, ring
eller maila Martin Svensson, kyrkomusiker i Tensta och Lena församlingar.
KYRKBÄNKEN
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Julmusik i
Vattholmapastorat
2/12
Adventsgudstjänst i Ärentuna 		
kyrka kl 11. Sångsvamparna, Sångstjärnorna, Kyrkokören, Hanna Stenborg - trumpet.
15/12
Luciagudstjänst i Ärentuna kyrka
kl 16. Sångsvamparna, Sångstjärnorna.
16/12
Julkonsert med Ärentunakören, 		
Storvreta kapell kl 18. Kristina Lockner, sopran, Oscar Sterte, trombon
22/12
Julkonsert med Kyrkokören i Tensta
och Lena, Tensta kyrka kl 18.
24/12
Midnattsmässa i Ärentuna kyrka kl 23.
Mats Wilhelm, saxofon, klarinett.
Julnattsbön vid Trekanten kl 23. Mia
Karlsson, solosång.
31/12
Nyårsbön i Storvreta kapell kl 15.
Solist: Gunnar Klum, solosång.
31/12
Nyårsbön i Tensta kyrka kl 16.30.
Solist: Gunnar Klum, solosång
6/1
Julspel ”Josef, drömmaren från Nasaret” i Tensta kyrka kl 16. Kyrkokören i Tensta och Lena, solister, musiker.

Dopkasse

Så här fina påsar tar prästerna med sig till
dopsamtalen från och med nu!
Varje påse innehåller trevliga broschyrer
med församlingsspecifik information där
du kan läsa om allt från barnverksamhet
till samtalskvällar och handarbetsträffar
hos oss. För barnet finns en fin liten barnbok att läsa så småningom och för de
vuxna finns Dopboken – ett häfte med
tankar omkring livet och det lilla barnet
som fötts.

I Dopboken finns också böner, bibelberättelser och bilder som är kopplade till
dopet och dopets betydelse. Tyngst i
dopkassen är Hela familjens psalmbok! En
psalm-och sångbok som innehåller klassiska vackra psalmer och sånger som kan
passa extra bra när man söker inspiration
till att sjunga tillsammans med sitt barn.
Kanske hittar dopfamiljen en av dopgudstjänstens psalmer eller sånger här?

1/9
1/9
8/9

Jan Victor Mehlstrand
Hans William Mehlstrand Skjöld
Alva Maud Larsson

11/8
6/10
13/10

Nathalie Elisabeth Lavén
Edith Viola Elisabeth Thorén
Fiona Lou Helen Friberg

9/6
9/6

Egil Hildebrand
Thilde Melin

14/7
10/8
10/8
11/8

Emily Wahlstedt
Anna Bergman
Viktor Bergman
Agnes Karpmyr

28/7
4/8

8/9

Mattias Ferlin och Anna Gillner
Johan Mattsson och
Sara Björk Lindberg
Christoffer Blomberg och
Maria Hansson
Jörgen Holmberg och
Sarah Vikström
Joel Åhlén och Malin Vesström

11/7
19/8
13/9
13/9

Sven Olov Olesjö
Gun Eivor Charlotta Evertz
Barbro Amanda Wågström
Bernt Olov Nord

Ur församlingsboken
Tensta
Döpta
19/8
25/8
26/8
6/10

Harry Erik Håkan Lund
Runa Linnéa Wilhelmsson
Thor Harley Frändén
Ellen Alice Flora Segelström

28/7

Fredrik Andersson och
Rebecca Sjöstedt Widén

28/7

Daniel Ekström och
Helena Hilmersson

11/8

Johan Löfkvist och
Jennifer Johansson Mellström

Avlidna

1/9

Magnus Jansson och
Josefine Pettersson

Ärentuna

15/9

Simon Evald och Nathalie Joel

29/9

Erik Boman och Elin Boström

Vigda

Avlidna
1/10

Marja El-Sarraj

Lena

Döpta
26/8

Egon Fritz Ivar Zwörner
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Konfirmerade

Vigda
21/7
1/9

3/10

Döpta
21/7
29/7
4/8
4/8
5/8
9/8
9/8

Konfirmerade

Tony Aspling och Linda Englund
Mikael Mehlstrand och
Liv Andersson

Vigda

Ann Maria Tjärnström

18/8

Rolf Ingvar William Neyland
Linnea Elisabeth Euler
Ellen Susanne Andersson
Tilde Gun Hägglund
Alina Nea Haagensen
Erik Mathias Taxén
Rebecca Louise Taxén

18/8

Avlidna
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DIVAN

HÄNFÖRA

SÅ HETTE
TVÅ AV
DE TOLV

ALLTJÄMT

LÄMNING

STAD I
NORRA
ISRAEL

MYCKET
TORRA

LAND
ELLER
KNIXAR

HUVUDSTAD

VÅGAR

IDROTTSPARK

TRIVIAL
PURSUIT

DRA
SÖDERUT

LgS

EN AV
TOLV
TABLETT
KALL
OCH HAL
DE SÄLJER MAT
NICKADE
TILL

GULLIG

FÖRSTA
GRUNDEN

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

Matteusevangeliet 2:9
VÄXLINGARNA
ELLER ROVEN
AVRÄTTADE UTAN
RÄTTEGÅNG

BLÄNKARNA

FÖRLORARE

TRÅD AV
DJURTARM

SKYDD

FIRAS 6
FEBRUARI

PÅ VILKET
SÄTT

INTERNATIONELLT
MÄSTERSKAP

PATRIARK
KOSTHÅLLNING
FICK MAN PÅ GALÄR

BRYNT ELLER
KORRODERAT
GOTTGÖRA

SITTER
AX PÅ
SLASK

OVILJAN

FÅR MAN
KORT FRÅN

MYCKET
OROLIG
BAKDEL &
DOKUMENT
RYKTBARA
GNUTTA

FÅGELHUNDAR

TVIST

AV SAMMA
ÅSIKT

MAT FÖR
SMÅ

HEMMAN

HONA

SLANT

MUSKULÖSA

FÖRLÖJLIGANDE

SES PÅ
RÅTTFÄLLA

OMFAMNING
RÄKEL

SEDELÄRA

INNEHAVAREN

BÄSTA NOTERING ELLER
EN OPELMODELL

KALKYLPROGRAM
ANHYDRID
& TOMRUM

FÖRSTORNINGSGLAS

TIDNING

MÄRKE

VENTIL &
TRAVERS

ELVA

PLAN ELLER BO

FLACKAR

STOR BEGÅVNING

FINNS
KANSKE
I LEDNINGEN

LÄMNADE

FIRAS 23/9

FÅ

UTSIKTEN
PROFIT NÄR
MAN SÄLJER

UTVALD
SKARA

UTAN BÖJSTÄLLEN
BÄR BÄR

STIM

BLIR OST
OCH ORT

MISS

SNOR MAN

KORT INLEDNING

FRID

PRONOMEN

DRICKS

EPOKEN
NERVSJUKDOM
DATORTOMOGRAFI

ROVA

ANVÄNDA
ETT SINNE

Tre bokpriser lottas ut bland dem som
skickat in rätt lösning. Skicka lösningen till Församlingsexpeditionen,
Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta,
senast 20 januari

BÄRANORDNINGEN

PSYKISK
STÖRNING

BOUQUET

BEDRIFT
RÄCKA

Julkorsordet

TUR ELLER
FÖRRUTTNELSE

KAINS FAR

CEREMONI

INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA
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SVULST
PÅ HÄST

FÅGEL ELLER KALLA

SLUTA ELLER HÄCK

VOLYM

TEOLOGIE
DOKTOR

LÖVTRÄD

TRAPPA
UPP
TRAPPA

SJUKHUSEN

Namn…………………………………………………………………………………………………………
Adress………………………………………………………………………………………………………
Postadress…………………………………………………………………………………………………
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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

Drop-in-dopdagen
Första söndagen i oktober bjöds det in till
spontandop i Församlingsgården i Storvreta. Stora salen var vackert smyckad
och möblerad. I foajén väntade ett ballongträd, och skålar med härliga äpplen
och godis mötte eventuella dopkandidater tillsammans med kanslisten. I kapellet
fanns präst, kantor och sångsolist redo
att ta emot och i kylskåpet väntade doptårtorna. Allt var tillrett. Totalt döptes sju
personer och det var allt från vuxen till
bebis. Flera av dem var barn i skolåldern
eller yngre barn. Vi som arbetade med
dagen känner stor tacksamhet och glädje
och planerar för att göra om detta nästa
år igen. Så, boka redan nu in 5 oktober
2019.

Jag finns här för dig.

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

Församlingsexpeditionens
öppettider under julhelgen
2018

Fredag 21/12 stängt
Julafton stängt
Juldagen stängt
Annandag jul stängt
Torsdag 27/12 stängt
Fredag 28/12 stängt
Från onsdag 2/1 är expeditionen öppen som vanligt.
Om du behöver komma i kontakt
med präst under tiden, ring expeditionens telefonsvarare 018-36 62
10. Där kommer direktnummer till
tjänstgörande präst att anges.
Vattholma pastorat önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!
KYRKBÄNKEN
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Ärentunavägen 3, 743 30 Storvreta
Kanslist Jenny Storm
tel: 36 62 10
jenny.k.storm@svenskakyrkan.se
Kamrer Martin Karlsson
tel: 31 52 50, 070–546 17 70,
martin.s.karlsson@svenskakyrkan.se
Adm.ass. Helena Hallsten
tel: 31 44 85
Informatör Camilla von Knorring
tel: 072–731 11 55

Präster och diakon

Kh Eva Åsjö
Km Margareta Westin Olsson
Km Kristina Lockner
Km Elsa Westberg
Diakon Charlotta Sörensen Nilsson

Ungdomsverksamheten

tel: 0702–99 52 80
tel: 073–020 36 61
tel: 0703–14 50 44
tel: 0706–87 00 63
tel: 0705–85 13 58
charlotta.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Fritidsledare Samuel Holmberg

tel: 070–36 68 291

Ärentuna

(Swish 123 073 15 70)

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

Tensta

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

(Swish 123 657 13 01)

Kyrkans Hus
Uggelbovägen 1, 743 94 Skyttorp
Sockenstugan i Tensta
Förs. ass. Emmeli Andersson
Förs. ass. Mattias Boije (tjl)
Förs.ass Nicolina Ekvall (vik)

tel: 35 20 61

Lena

(Swish 123 269 50 47)

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

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

Kyrkomusiker

Ärentuna: Margareta Ranudd
Tensta/Lena: Martin Svensson

Kyrkvaktmästare

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

tel: 0705–84 44 84
tel: 070–283 09 33
tel: 36 74 67, 0708–95 94 67
tel: 37 90 15, 0702–10 90 12
tel: 35 08 91, 0709–42 85 04

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

Kyrkorådet

Ordf: Klas Lundström

tel: 070–224 04 97
tel: 070-224 04 97
tel: 070–189 11 72
tel: 35 00 16
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Gudstjänster i våra kyrkor
November
25 sönd Domssöndagen
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Globalmässa, Ärentuna
18.00 Enkel mässa, Trekanten
18.30 Mässa i ung ton,
Storvreta
27 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta

31 månd Nyårsafton
15.00 Nyårsbön, Storvreta
16.30 Nyårsbön, Tensta

Januari
1 tisd

Nyårsdagen
18.00 Mässa, Storvreta

6 sönd

Trettondedag jul
11.00 Mässa, Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
16.00 Julspelet ”Josef”, 		
Kyrkokören i Tensta och Lena,
solister, musiker. Tensta
18.30 Mässa, Storvreta

December

2 sönd 1:a sönd i Advent
9.30 Adventsgudstjänst,
Tensta
11.00 Familjegudstjänst,
IOGT-logen, Vattholma
11.00 Adventsgudstjänst,
Ärentuna kyrka
4 tisd
18.30 Veckomässa, Storvreta
9 sönd 2:a sönd i Advent
11.00 Mässa, Storvreta
14.00 Mässa. Invigning av
Katarinakapellet i Skyttorp
11 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
12 onsd 18.00 Luciaafton,Trekanten
16 lörd 16.00 Lucia, Ärentuna kyrka
16 sönd 3:e sönd i Advent
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Gudstjänst med konfirmander. Trekanten
18.00 Julkonsert, Ärentuna
kyrkokör, Storvreta
18 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
22 lörd 18.00 Julkonsert, Kyrkokören i
Tensta och Lena, Tensta
23 sönd 4:e sönd i Advent
11.00 Mässa,”Vi sjunger in
julen”. Storvreta
24 månd Julafton
Samling vid krubban
9.30 Tensta
10.00 Ärentuna kyrka
11.00 Trekanten
11.00 Kyrkans hus, Skyttorp
23.00 Julnattsbön, Trekanten
23.00 Julnattsmässa,
Ärentuna kyrka

8 tisd

13 sönd 1:a sönd eft Trettondedagen
9.30 Mässa, sockenstugan,
Tensta
11.00 Gudstjänst, Trekanten
11.00 Gudstjänst med julfest,
Storvreta
15 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
20 sönd 2:a sönd eft Trettondedagen
11.00 Mässa, Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst med
afternoon tea, Sockenstugan,
Tensta
22 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
25 fred 8.00 Mässa, Kyrkans hus,
Skyttorp
27 sönd 3:e sönd eft Trettondedagen
9.30 Mässa, sockenstugan,
Tensta
11.00 Gudstjänst, Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Lovsångsgudstjänst,
Lyckebokyrkan
29 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
31 torsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka serveras
från kl 17
18.30 Gudstjänst, Kyrkans
hus, Skyttorp

Februari
3 sönd

25 tisd Juldagen
7.00 Julotta, Tensta
26 onsd Annandag jul
11.00 Mässa, Storvreta
30 sönd Sönd eft jul
9.30 Mässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Trekanten

Skyttorp
5 tisd
8 fred

Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med små
och stora. Barnkör, dopfest.
Storvreta
14.00 Gudstjänst med dopfest. Barnkör. Kyrkans hus,
18.00 Ljusmässa med konfirmander. Kyrkokören, Lena
18.30 Mässa, Storvreta
8.00 Mässa, Kyrkans hus,
Skyttorp

10 sönd 5:e sönd eft Trettondedagen
9.30 Mässa, Sockenstugan,
Tensta
11.00 Gudstjänst med små
och stora. Barnkör, bibelutdelning, Lena
11.00 Högmässa, Ärentuna kyrka
12 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
14 torsd 18.30 Gudstjänst, Kyrkans
hus, Skyttorp
17 sönd Septuagesima
11.00 Mässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst med afternoon tea, sockenstugan,
Tensta
18.00 Mässa, Kyrkans hus,
Skyttorp
19 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

Lovsångsgudstjänst
Ekumenisk lovsångskväll i Lyckebokyrkan söndag 27 januari kl18 med
sång och bön för Storvreta. Lovsångsgruppen medverkar. Alla är välkomna!

Julklappsinsamling till barn.

Många barn i vårt land möter julen
utan klappar, gröt och tomte.
Förra årets insamling fick vi ihop
fem stora säckar med julklappar
som uppskattades mycket.
I år gör vi samma sak.
Så du som vill göra något för ett
barn, slå in julklappen, märk upp
julklappen med kön och ålder som
julklappen är avsedd för.
Lämna julklappen i korgen i entrèn
på församlingsgården i Storvreta
i en korg som är märkt med "Julklapp till barn". Du kan lämna din
julklapp 3–14 december.
Stort tack för ditt engagemang som
gör sådan stor skillnad.

