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I glädje och i sorg
Jesus säger: Jag kallar er vänner därför
att jag låtit er veta vad jag har hört av
min fader. Ni har inte utvalt mig, utan
jag har utvalt er och bestämt er till att gå
ut i världen och bära frukt.
När jag var liten hade min mor en
väggbonad där det stod: ”Delad glädje är dubbel glädje. Delad sorg är halv
sorg.” Den texten har jag burit med
mig hela mitt liv och jag har ofta
kommit tillbaka till den, landat i den
och funnit en tröst i den.
Att vara volontär handlar om att
dela, i glädje och i sorg. Vi har alla olika gåvor och just din gåva kan komma
andra till glädje och nytta. Det som
ger glädje till dig kan också ge glädje
till andra. Din tid kan också ge andra
mycket glädje. Din insats kan göra
stor skillnad för en annan människa.
Att välja att göra en ideell insats är
stort! Här finns en viktig uppgift för
dig att fylla.
I dagens kyrka och i framtidens
kyrka arbetar alla tillsammans. Vi är
många som delar glädjen under veckans alla dagar under hela kyrkoåret.
För det är en stor glädje att få arbeta
i kyrkan och ett enda stort delande.
Men arbetet för ideella, förtroendevalda och anställda innebär att man
arbetar tillsammans på ett nytt sätt.

2

Dagens kyrka skulle inte fungera utan
de ideella krafterna, volontärerna.
Därför är du som volontär så viktig.
Du tillsammans med alla andra volontärer är navet i kyrkan och i verksamheten. Som volontär arbetar du
utifrån den tid du kan avsätta, utifrån
dina intressen och förmågor. Du och
alla andra volontärer är länken till
resten av församlingen och de människor som rör sig i församlingens
upptagningsområde. Svenska kyrkan
som landsomfattande organisation är
beroende av ideella företrädare och
Vattholma pastorat är tacksam över
om just du vill vara en företrädare.
Att arbeta som volontär berikar vardagen för dig då du får komma till en
verksamhet där ditt arbete är mycket
viktigt och du får ta del av gemenskap
och glädje, skratt och samhörighet.
Du kanske vill hjälpa till inom barnverksamheten, hembesök hos äldre
och ensamma, koka kaffe och baka?
Kanske har du själv förslag på vad du
skulle vilja göra!
De anställda i kyrkan skulle aldrig
klara verksamheten rent praktiskt
utan alla våra fina volontärer. För
medarbetarna i Svenska kyrkan är det
mycket viktigt att alla som kommer
till kyrkan får känna att man arbetar

tillsammans i en varm och glad gemenskap där allas olika förmågor tas
tillvara på bästa sätt. Och detta kommer andra människor till glädje.
För dig som volontär och medarbetare kan det ideella engagemanget betyda att du får komma in i ett socialt
sammanhang där man kan finna gemenskap och träffa många människor
man annars inte skulle ha träffat. Det
handlar mycket om att möta människor och få vara en hjälpande hand.
Det handlar också om att komma
människor nära och få ta del av varandras livsberättelser, tankar och erfarenheter. Det handlar om att du kan
göra skillnad i en annan människas liv.
Detta nummer av Kyrkbänken
handlar delvis om att vara volontär.
Läs de berättelser som några av våra
volontärer skrivit, fundera och hör av
dig om det känns som att du kan ge en
stund av din tid och ditt engagemang.
Församlingen och kyrkan behöver
just dig. Du är välkommen in som
medarbetare i vår kyrka.
Med önskan om en Välsignad Advent och God Jul.
Charlotta Sörensen Nilsson
Diakon i Vattholma pastorat
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Vi är volontärer i Svenska kyrkan

Karin Åslund

Carin Nordlund

Lorentz Gottfridson

Nu är jag 65 år och nybliven pensionär. Lämnade mitt ordinarie arbete
för några år sedan och har sedan dess
använt min tid till att bygga upp ett
aktivt liv.
Jag har en ständig önskan att vara
till "nytta" och den blev drivkraften
till att jag tog kontakt med Svenska
kyrkan och erbjöd mej att bli volontär.
Efter att samtal med diakon och verksamhetsansvarig var jag välkommen
att börja.
Nu är jag volontär en förmiddag i
veckan på öppen förskola med sångstund. I början gick tiden åt till att
lära mig att hitta i lokalerna, hitta i
skafferi och kylskåp, lära mig de praktiska göromålen samt bli bekant med
personalen. Efter ungefär en halv termin fick jag tid till att börja prata med
besökarna.
Åh vilka jättegulliga småungar som
kom med mamma, pappa eller kanske
t ex farmor. Glada och pratsugna var
de. Flera gäster återkommer regelbundet men det finns också någon ny var
gång. Det kom fler och fler besökare
under vårterminen, ja det blev riktigt
livat.
Så för mej har mitt volontärskap
inneburit att jag lärt känna och delta
i en för mej helt ny verksamhet med
en varmhjärtad och engagerad personal. Stort tack för det. Jag tycker att
jag är till nytta men framförallt tycker
jag att det är roligt och innerligt gott.

Jag heter Carina och är volontär. I huvudsak hjälper jag till med Kyrkträffen. Jag är kristen men har inte behov
av att regelbundet höra de kristna
orden eller av ritualer, så jag går inte
regelbundet i kyrkan.
Som volontär halkade jag in på ett
bananskal genom att jag mötte dåvarande diakonen Siv Rang, hon på
hundpromenad och jag på väg hem
från tåget. Vi började prata som vanligt och då frågade Siv om jag kunde
hjälpa till på Kyrkträffen nästa dag.
Det gjorde jag och på den vägen är
det.
Jag fortsätter för att det är lite arbetslika former och det kan jag sakna
ibland, som relativt nybliven pensionär. Men framför allt, för att jag får
möta och prata med människor. Människor som jag inte skulle möta annars, det är berikande. Jag hoppas att
mötena kan vara ömsesidigt berikande. Dessutom serveras det god mat till
självkostnadspris och programmen är
varierande och intressanta.
Vi volontärer erbjuds också utbildningar som är intressanta och möts
överhuvudtaget med uppskattning.
Det är roligt att vara volontär.

Jag är volontär i Storvreta för jag tror
att man skall hjälpa till i det område
man bor! Allt blir bättre om vi hjälper
och ställer upp för varandra!
Efter stroken har jag kunnat vara
med och hjälpa till och vara med i olika sammanhang och då prioriterar jag
bön tillsammans med andra kristna
oavsett medlemsregister!
I Storvreta finns det flera bönegrupper till exempel Kaffebönegruppen
i Församlingsgården udda veckor på
tisdagar 10.
Sen går jag till Pingstkyrkans bönegrupp i Storvreta som träffas i någons
hem.
Vad gör du? Ställ dej till Herrens
förfogande du också! Börja med att
fråga: Var skall jag vara med? – Börja
med bön!

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: Sångstund i Öppna lekskolan. Foto: A Lindström Larsson.
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Besök från vänförsamling
”Det roligaste med att vara präst är att
möta så många människor”, säger Patricia Jabedu som är präst från Zimbabwe. Hon är just nu på ett tre månader
långt besök i Sverige. Hon är dessutom
präst i Highfield församling, Vattholma pastorats vänförsamling. Banden
mellan Sverige och Zimbabwe går
långt tillbaka i tiden och många av de
lutherska församlingarna i Zimbabwe
är grundade av svenska missionärer.
Patricia har varit präst i 8 år, innan
dess provade hon flera olika yrken
men det fanns alltid något hinder och
till slut förstod hon att Gud ville att
hon skulle bli präst. Patricia tjänstgör
i en församling i huvudstaden Harare.
Den består av 500 medlemmar. Många
av medlemmarna har bra jobb men är
ändå fattiga. Lönerna betalas inte alltid ut och mycket är dyrt. I Zimbabwe
är alla fattiga som hon uttrycker det.

Hur försörjer ni er då? frågar jag.
– Vi byter, köper och säljer med varandra. På något sätt lyckas vi alltid få
mat. Ibland får man ingen lön på flera
månader men med Guds vilja så går

det. Alla har det likadant. I kyrkan
försöker vi hjälpa de som ingenting
har.
I Patricias församling finns många
olika grupper; för män och för kvinnor, för unga föräldrar och för ungdomar. I grupperna träffas man för olika
aktiviteter t.ex fotboll, utbildning i
barnavård, samtal om föräldrarskap
och för bibelstudium. Eftersom Patricia är den enda anställda förutom
en ekonomiassistent så är det andra
som leder grupperna och tar ansvar
för församlingens arbete.
På söndagarna träffas alla för att fira
gudstjänst. Gudstjänsten tar ca 3-4
timmar och innehåller en lång predikan men också mycket sång och dans.
– Jag saknar sången och dansen här,
ni är så stilla i era gudstjänster och
predikan är så kort, säger hon.
Församlingen är också uppdelad i
cell-grupper som träffas i hemmen.
Fyra-fem familjer bildar en cell-grupp
och träffas för samtal, bibelstudium
och bön.
Patricia är gift och har 4 barn. Den
yngsta är bara tre år så när hon är le-

Patricia Jebedu, präst från Zimbabe

dig försöker hon vara med sina barn.
Hennes man arbetar också i kyrkan,
på biskopens kontor. När den här
tidningen kommer så närmar sig vistelsen i Sverige sitt slut och Patricia
längtar nog hem till sin familj. Men
vill du träffa henne så firar hon Första Advent i Tensta kyrka 9.30. Vi ses
kanske då!
Text och bild: Eva Åsjö

Kyrkoherden har ordet

Tack för att du är med!
Under sommar och höst har nyheter
och media varit fulla med diskussioner om Svenska kyrkan. Ekonomiska oegentligheter och teologiska
dispyter om korset som symbol har
diskuterats mer eller mindre sansat.
En del har varit riktigt och skärpning
har skett vad gäller resepolicy i flera
församlingar och på nationell nivå.

De flesta församlingar hade skött sig
precis som våra församlingar men
får ändå en släng av sleven. Följden
har blivit ett medlemstapp som
påverkar även de församlingar som
har god ordning; församlingar som
sköter sin ekonomi, där verksamheter blomstrar och många medarbetare, både ideella och anställda gör
en stor insats.
När man väljer att gå ur kyrkan,
därför att man är upprörd över
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något som skett i rikskyrkan eller
någon annanstans så är det hemförsamlingen som förlorar medlemsavgiften. Det är den avgiften som gör
att vi kan bedriva barn och ungdomsverksamhet, ha skolvandringar,
hjälpa den som behöver bidrag till
matkassar, sköta våra historiska
kyrkor så att de inte förfaller, ha
musiker som leder körer, finnas i
sorgen och vid begravningar, ordna
soppluncher och allt annat som sker
i våra tre församlingar. Din avgift
går till massor av bra saker och
naturligtvis hoppas vi att du någon
gång kan känna att du har glädje
och nytta av allt det som händer i
Vattholma pastorat.
Genom din kyrkoavgift bidrar du
också till internationell hjälp i länder
som är drabbade av krig och katastrofer. Just nu delas nödhjälp ut på

Haiti och i Syrien och på flera andra
platser. Du är med och bidrar!
Även om man går ur kyrkan måste
man betala begravningsavgift. Staten har bestämt att alla i Sverige ska
betala samma avgift ca 24 öre. Det
innebär för oss som bor i Vattholma
pastorat att det blir en höjning med
10 öre. Dessa pengar får vi inte
del av utan de skickas till orter i
glesbygden.
Om du inte vet vad vi gör–gå gärna
in på vår hemsida så får du se och
upptäcka allt som sker i Storvreta,
Vattholma och Skyttorp. Eller kom
och prata med oss! Vi vill gärna vara
till tjänst ! Och kom och var med,
var delaktig i allt som sker nu och
framöver – du behövs så väl!
Välkommen till din kyrka i Advent och Jul!
Hälsar Eva Åsjö, kyrkoherde
Kyrkbänken nr 4 2016

När ord blir till handling
Det är lätt att säga Halleluja men svårare att göra Halleluja.
Det som ni har gjort mot någon av
mina minsta – det har ni gjort mot
mig, säger Jesus.
Det kan vara lätt att prata men att
göra kan vara svårare. När ord blir till
handling då blir vi intresserade. När
vi inte bara pratar om vad vi ska göra
utan faktiskt gör något blir vi helare
och andra kan bli helare. Det är det
som kyrkans diakoni går ut på. Att
dela för att hela är diakonins hjärta.
Söndagen den 23 oktober samlades 25 personer; volontärer och några
anställda för en eftermiddag tillsammans med Sanna och Hans-Erik
Lindström. De har skrivit boken Diakonins sju bord – om medmänskligt engagemang. I sin bok vill de lyfta fram
olika former av diakoni och vikten av
att ha en diakonal hållning i det man
är och gör. Gud möter oss dels i bön,
nattvard och gudstjänst, men Gud

möter oss också när vi möter människor i utsatthet.
Som kyrka behöver vi vara många
som hjälps åt med diakonin. Jesus behöver många fötter och händer och
därför är det viktigt att det finns människor som vill göra en insats för en
annan människa eller för att församlingen ska leva.
I Vattholma pastorat finns många
medhjälpare – både unga och äldre
och denna dag om diakoni var en
fortbildningsdag för alla våra volontärer. Under eftermiddagen fick vi samtala om våra olika uppgifter och vilka
behov som är viktiga att möta. Flera
menade att det är roligt att få känna
att man behövs. Det är fint att få ingå
i ett gäng som vill göra något tillsammans och det är viktigt med gemenskapen. Under denna eftermiddag
vidgades synen på vad diakoni är och
vad en volontär kan göra. Det kan vara
allt från att skriva insändare till att
torka disk. Alla behövs!
Eva Åsjö

Fördjuningsträffar om
aposteln Paulus
Temakvällarna om Paulus och vår
kristna tro fortsätter under vintern.

Janniz Jönsson avtackas efter konserten i Tensta kyrka

Tack Janniz

Den 1 oktober framförde Kyrkokören i
Tensta & Lena sin sista konsert under
ledning av kyrkomusiker Janniz Jönsson. Det blev en Halleluja-konsert då
kören bl a framförde Hear my prayer
av Mendelssohn med Kristina Lockner som solist.
Janniz Jönsson har varit körens
ledare sedan höstterminen 2011 och
under hans tid har kören och de båda
församlingarna fått vara med om en
innehållsrik och utmanande kyrkoKyrkbänken nr 4 2016

Körens tackpresent
till Janniz, en tavla
målad av den framlidne konstnären
Christer Carlsson,
Tensta.

musikalisk resa av hög musikalisk kvalitet. Janniz Jönsson har imponerat
många gånger genom sin skicklighet
som organist, cembalist och pianist
till glädje för gudstjänstdeltagarna.
Kören har varit med om en mycket
utvecklande period med Janniz som
inspirerande och oerhört kunnig ledare.
Det var både med saknad och tacksamhet kör och församling sa tack och
adjö till sin musiker.

Torsdag 15 december, 19.00-20.30 i
Trekanten, Vattholma; Vi upptäcker
Pauli brev till församlingen i Filippi
och Thessaloniki med Lars-Olov Eriksson från Johannelunds teologiska
högskola.
Torsdag 26 januari, 19.00-20.30 i
Storvreta församlingsgård; Paulus
och kvinnorna med teol.dr Hanna
Stenström
Torsdag 9 februari, 18.30-21.00 (obs
tiden!) i Storvreta församlingsgård;
Martin Luther möter Paulus – start
på reformationsjubileet 2017 med
Peter Strömmer, Lutherkännare.
Samtidigt visas Lutherbilder som
Christina Lundström målat.
Torsdag 23 mars, 19.00-20.30 i
Trekanten, Vattholma; Grekland förr
och nu – en resa genom historien.
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Mötesplatser för barn och familjer i Sto
Det är kyligt i luften
och cykeln slirar i de
nedfallna löven när jag
svänger upp mot församlingshemmet Trekanten i Vattholma. På
trappan till den vita
byggnaden
brinner
ett ljus i en stor lykta
välkomnande. I det
här huset har det under årens lopp funnits
brukskontor, skola, bibliotek, stadsdelskontor
– vattholmaborna har
haft olika anledningar
till sina besök i här. Idag
är det Vattholma pastorat som äger huset och
det är pastoratet som
sett till att det återfått
något av det tidigare
utseendet, bl a genom
fönsterbyte och fasadputs.
Det är måndag och
när jag kommer innanför dörren välkomnas jag av en av ortens
yngsta
medlemmar.
”Hej” säger jag, men
får inget svar från tösen, som granskar mig
allvarligt innan hon
vänder på klacken och
kilar iväg. Det är öppen
lekskola idag - en verksamhet Lena församling erbjuder familjer
med förskolebarn två

Öppen lekskola

förmiddagar i veckan. Här möts föräldrar med de allra minsta som ännu
inte börjat förskolan. Några lite äldre
barn, som just har fått ett syskon och
inte går full tid på förskola, är också
med och leker hemtamt i det välutrustade lekrummet. Föräldrarna, just
den här dagen bara en pappa resten
mammor, sitter och småpratar runt
borden och kan lätt hålla ett öga på
barnen. Och här finns också Gabriella
”Bella” Bergkvist, som är församlingsassistent i församlingen med ansvar
för verksamheten bland barn och
föräldrar. Hon är viktig för barnen,
berättar en av mammorna. Besöket på
öppna förskolan ska alltid börja med
att krama Bella.
Jag kommer när det är dags för en
sångstund. Det behövs inget tjat för
att få barnen att lämna sina leksaker
och tillsammans med de vuxna slå
sig ned på golvet bland kuddarna i
det inre rummet. Hälsningssången är
populär: ”Hej Gunnar, hej Emil, hej
Ylva …” Sen kommer en rad
barnsånger som föräldrarna
kanske minns från förr och
som barnen just har lärt sig:
Vi sätter oss i ringen, Imse
vimse, I ett hus i skogens bryn
osv. Ett andaktsljus tänds i
ljusstaken i fönstret och det
blir lite skönt stilla en stund.
Sedan är det dags för mellanmål, de minsta knytten
har redan fått det de be-

höver, men för syskon och föräldrar
finns det smörgåsar och något att
dricka till självkostnadspris.
”Varför kommer ni hit?” frågar jag
föräldrarna och man är överens; det
är trevligt att träffa andra föräldrar då
och då under den tid man tillbringar
hemma under föräldraledigheten.
Öppna lekskolan är för många en viktig samlingsplats, en plats man saknar
när barnen blivit stora nog att vara i
förskolan och föräldrarna själva är tillbaka på sina arbetsplatser.
För en hel del av de barn som deltagit i öppna förskolan blir det naturligt
att komma tillbaka till församlingshemmet när de är några år äldre för
att vara med i minior- och juniorverksamheten eller i barnkören. Även för
de vuxna erbjuder församlingen mötesplatser som t ex vuxenkören, handverksgruppen och samtalskvällar. Och
varje söndag ringer klockorna i Lena
kyrka till gudstjänst. Och till dem är
alla välkomna oavsett ålder.
Text och bild: Anki Lindström Larsson

orvreta, Vattholma, Tensta och Skyttorp
Pannkaksgudstjänst

Pannkaksgudstjänst – smaka på det ordet. Det känns inte
helt självklart vad det står för. Det är bäst att undersöka på
plats. Platsen är Församlingsgården i Storvreta en onsdagskväll i oktober klockan fem på eftermiddagen.
Jag blir omedelbart mottagen och vänligt guidad av Birgit
och Amanda, som hemtamt visar köket där Ulla-Karin, församlingspedagog, gräddar ugnspannkaka i mängd. Vidare till
det sk syföreningsrummet där konfirmander hjälper till att
duka borden och sen till kapellet där Elsa, präst, förbereder
gudstjänsten.

Vad gör ni här, frågar jag Birgit och Amanda.

Birgit och Amanda kontrollerar Ulla-Karins handlag med
pannkakan.

Vi kommer hit för att vi vill vara med om pannkaka och
gudstjänst, försäkrar de unga damerna. De är dock inte bara
konsumenter utan deltar tjänstvilligt i förberedelserna och,
visar det sig senare, även i gudstjänstens utformning och
innehåll.
Från femsnåret och fram tills gudstjänsten börjar klockan
sex dyker det upp en stor skara konfirmander, som just avslutat sin lektion. Det kommer familjer med småbarn direkt
från Öppen förskola, som håller till i andra änden av församlingsgården och det kommer också några vuxna direkt
från sina arbeten. Men Amanda konstaterar, att det går förbi
människor utanför på vägen utan att komma in i värmen och
gemenskapen i Församlingsgården. Hon säger lite beklagande: ”De vet inte att man får pannkaka här idag.”

Små gäster vid matbordet.

Sen ringer Elsa i klockan och man ställer sina tallrikar på
diskvagnen och går in i kapellet. Här följer en gudstjänst med
mycket sång, en gudstjänst där alla som vill får vara med i
textläsning, i gestaltning av texten i improviserad teater,
småbarnen får tulta omkring och föräldrarna kan unna sig
att bara vara där.
Kom och pröva själv, en gång i månaden är det pannkaksgudstjänst i Storvreta församlingsgård.
Text och bild: Anki Lindström Larsson

Hungriga konfirmander.

Mötesplatser för barn och familjer i Storvret

Barnkörer
Tensta

Barnkör förskoleklass – åk 5
Onsdagar 14 – 14.45.
Övning och mellis i Kyrkans hus, Skyttorp. Hämtning och lämning på fritids
för dem som önskar det.
Vårterminen startar vecka 3. Anmälan
sker till Kristin Warngren.

Lena

Barnkör förskoleklass – åk 5
Tisdagar 14.15 – 15.
Övning i Trekanten, Vattholma. Hämtning och lämning på fritids för dem som
önskar det. Vårterminen startar v. 3
Anmälan till barnkör sker till körledare
Kristin Warngren.

Barnkörbarn från
Tensta.

Ärentuna

Barnkören Sångstjärnorna åk 3-6
Tisdagar 14.45-15.30. Fika från
14.30
Barnkören Sångsvamparna åk 1-2
Torsdagar 14-15. Fika från 13.30.
Övning för barnkörerna i Församlingsgården, Storvreta. De yngre barnen
hämtas av vuxen vid skolan 13.30 och
följs tillbaka efter övningen. Vårterminen startar v. 4. Anmälan till körledare
Margareta Ranudd.

Rolig barnkördag
Lördag 15 oktober åkte några sångglada barn med fröknar (och några
föräldrar och syskon) på sång”turné” till
Östervåla kyrka. Där väntade körbarn
från övriga församlingar i kontraktet
och sångpiraterna Ako och Grosse för
att spela och sjunga tillsammans Jorden
runt.
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Barnkörbarn från
Lena.

Med på bilderna är, förutom barn från kontraktets barnkörer, även AKO och Grosse (gitarristen) samt Johan Wallin, organist i Östervåla. Foto: Torbjörn Ivarsson

Vi hade en mycket rolig dag, med massor av sång, musik och rörelse. I första
pausen utbrast en flicka från Vattholmakören ”jag har redan fått fyra nya
kompisar”! Tänk vad musik förenar!
Vi övade och övade för att klockan 16
bjuda in till musikgudstjänst! Å va bra
det var! Å va barnen sjöng! Å va stolt

jag som körfröken kände mig! Helt
enkelt, vilken toppenbra dag!
Tack alla körbarn i Vattholma pastorat
för att jag fick dela den med er!
Hälsningar Bella
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ta, Vattholma, Tensta och Skyttorp
Miniminiorer, miniorer och juniorer

Dopfester

För alla nydöpta
På Kyndelsmässodagen, den 5 februari, bjuder församlingarna i Tensta och
Ärentuna in till dopfester i Tensta
kyrka och Storvreta kapell. Det blir
festliga gudstjänster med bl.a. utdelande av dopsmycken.
För första gången får de som döpts
i Tensta församling under det senaste
året det vackra dopsmycket, en mindre variant av den välkända SKUTdroppen. Och i Ärentuna församling
är dopgåvan ett sk Taizékors.

Glada miniorbarn från Slyttorp. Foto: Pontus Adefjord

Några barnröster om varför de är
med i församlingarnas barnverksamheter:
”Det är så roligt att få träffa andra
barn, att få sjunga och lära mig mer
om Jesus och Gud”
”Vi får så roliga uppgifter och det är
så mysigt att sjunga och tända ljus”
Måndagsgruppen i Trekanten har pratat
om Josef och hans bröder och att bröderna
inte kände igen honom. Som dagens pyssel
fick barnen göra ansiktsmasker.

”Mysigt att få pyssla tillsammans, kul
att rita och pyssla”
”Roligt att sjunga och få använda min
röst”

Pastoratets barngrupper

Efter gudstjänsterna fortsätter Tenstafesten i sockenstugan med tårtkalas. Och i Storvreta forsätter dopdagen i Församlingsgården.

Dopfest på
Tacksägelsedagen
Söndagen den 9/10 firades Gudstjänst
med små & stora med dopfest för alla
som döpts i Lena kyrka sedan Tacksägelsedagen 2015. Barnkören sjöng
och förutom att dopbarnen hämtade
sina gåvor, hade även övriga kyrkomedlemmar möjlighet att påminnas
om sina dop genom doperinran. Efter
gudstjänsten bjöds gudstjänstdeltagarna på lunch och tårta i Sockenstugan.

Lena församling
Trekanten.

Tensta församling
Kyrkans hus, Skyttorp

Ärentuna församling
Storvreta församlingsgård

Öppna lekskolan måndagar och torsdagar 9.00-12.00.
Måndagsgruppen 14.00-16.00.
Tisdagsgruppen 15.00-17.00.

Öppet hus fredagar 9.00–12.00, alla
åldrar.
Kyrkans barntimmar tisdagar 9.00–
10.45. 4–5-åringar.
Miniorer måndagar 14.00–16.00,
fsk- åk 1.
Juniorer tisdagar 14.00–16.00,
åk 2-4

Öppen förskola måndagar 13.30–
16.00
Öppen förskola torsdagar 9.30–12.00
för barn 0-2 år, småbarnssång.
Öppen förskola fredagar 9.30-12.00,
grillen är tänd.
Miniorer torsdagar 15.00–16.30, åk
1–2, mellanmål serveras från 13.30.
Juniorer Crazy kidz fredagar 14.00–
16.00, åk 5–6 .
Terminsstart vecka 4

Terminsstart vecka 3

Terminsstart vecka 3
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Luciahögtid 11 dec
kl. 16.00 i Ärentuna kyrka

Barnkörens
Luciatåg

Därefter risgrynsgröt och
julpyssel i bygdegården
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Luciatåg i Lena kyrka
11 december
Barnkören sjunger tillsammans med
Luciakören vid gudstjänsten med
Luciafirande i Lena kyrka 11 december16.00. Efter gudstjänsten glögg
och pepparkakor på kyrkbacken, samt
lotteri till förmån för Julkampanjen,
som hålls av Globalkonfirmanderna i
Vattholma.
Övning varje tisdag. Luciakören består
av elever inbjudna från Vattholmaskolan
åk 1-4.

Luciatåg i Tensta kyrka
13 december
I Tensta kyrka 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.

Var med i vårt Luciatåg
Går du i åk 1–6 och vill vara med i årets
Luciatåg i Ärentuna kyrka söndagen
11/12 klockan 16.00?
Övningar i församlingsgården Storvreta:
Tisdagar 14.45-15.30 åk 3-6
den 8/11, 15/11, 22/11, 29/11,
6/12. Fika serveras från 14.30.
Torsdagar 14-15 åk 1-2
den 10/11, 17/11, 24/11. 1/12,
8/12. Fika serveras från 13.30.
De barn som behöver det blir hämtade och lämnade i Storvretaskolan
och Pluggparadiset.
Anmälan till Margareta Ranudd,
0705-84 44 84, margareta.ranudd@
svenskakyrkan.se
eller Ingrid Ivarsson, ingrid.ivarsson@
svenskakyrkan.se

Julspel i Tensta kyrka
I årets julspel på Trettondagen 6/1,
16.00 i Tensta kyrka, tar barnkören
ledningen och alla åldrar är välkomna
att vara med. Så: Kom och sjung gammal och ung. Man behöver nte vara
med på varje repetition.
Rep 1 söndag 13 nov 14.45-15.30
(Kyrkans Hus)
Rep 2 söndag 4 dec 14.45-16
(Kyrkans Hus)
Rep 3 söndag 11 dec 10.30-12
(Tensta kyrka)
Rep 4 onsdag 4 jan 14-16
(Tensta Kyrka)
Rep 5 torsdag 5 jan 14-16
(Tensta kyrka)
Genrep fredag 6 jan 14-15
(Tensta kyrka)
Julspelet 6 jan 16.00 i Tensta kyrka

Anmäl intresse till Kristin Warngren
072-7408010, kristin.warngren@
svenskakyrkan.se

Julklappsinsamling till barn
Många barn i vårt land möter julen utan
klappar, gröt och tomte. Förra årets
insamling fick vi ihop åtta stora säckar
med julklappar som uppskattades
mycket. I år gör vi samma sak.
Du som vill göra något för ett barn,
slå in julklappen, märk den med kön
och ålder för den som julklappen är
avsedd för. Lämna julklappen i entrèn
på församlingsgården i Storvreta i en
korg som är märkt med "Julklapp till
barn". Du kan lämna din julklapp mellan
den 5-16 december. Stort tack för ditt
engagemang som gör sådan stor skillnad.Vid frågor kan du kontakta diakon
Charlotta Sörensen Nilsson.
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Krubbvisningar
Under december bjuds förskolor in av
församlingarna att titta på de olika julkrubbor som finns i församlingshemmen. Då får de lyssna på berättelsen
om den första julen och sjunga välkända
julsånger.

Josefin Casteryd /Ikon

Genom visningarna får barnen en möjlighet att förstå varför vi firar jul och
vad som finns bakom traditionen med
julstjärnor i fönstren och annat som hör
ihop med julfirandet.
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Änglabygdsveckan
Änglabygdsveckan, som pågick i Lena
församling den 26 sept – 2 oktober
inleddes med att skolbarnen från
lågstadiet i Vattholmaskolan kom till
församlingshemmet Trekanten. Barnen fick vara med och dekorera det
”änglaskelett” som konstnären Maria Bossaeus tillverkat, en jätteängel,
nära två och en halv meter hög, som
efter barnens ihärdiga arbete med
färg, papper och klister stod och lyste
i många färger vid söndagens Änglabygdsmässa i Lena kyrka. Dessutom
fick de se en kasperteater där pojken,
draken och ängeln gav röst åt frågor
om ont och gott
Ett engagerande samtal om ”Tro i modern tid” ägde rum på torsdagskvällen under medverkan av Emma Elliott
från Vattholma, konst- och litterturkritikern och författaren John Sjögren
och syster Karin från Alsike kloster. I
panelen var man ense om att det i vår

tid finns många öppningar
för tron, ett växande intresse och all mer nyfikenhet. De som kom till kvällen
fick också delta i samtalet.
Ett extranummer under
Änglabygdsveckan blev en
konsert i Tensta kyrka på
lördagseftermiddagen, där
Kyrkokören i Tensta och
Lena sjöng ett varierat program med lovsångstema
under kyrkomusiker Janniz
Jönssons ledning.
Söndagens mässa i Lena
kyrka samlade en stor församling. Här firades Änglabygdsmässan för femte
gången, den mässa som
skrevs för vår bygd av Rolf
Larsson och Janniz Jönsson.
Nattvardgång under
Änglabygdsmässan.

Besöksgruppen i Lena församling

Många sitter ensamma i sina hem och
på äldreboende. Är du intresserad att
vara med och vara en del av vår besöksgrupp? Ring Mari Papadopoulou.

Adventskaffe i Trekanten för alla
80+

Torsdagen den 15 dec 14.00, bjuds
alla som är över 80 år, på kaffe och
hembakta julkakor. Barnkören sjunger
advents- och julsånger. Har man problem att ta sig till Trekanten, försöker församlingen att lösa detta. Sista
anmälningsdag tisdagen den 13 dec till
Gabriella Bergkvist 0703-10 50 67 eller
Mari Papadopoulou 0730-20 36 61.

Julnattsmässa i Lena kyrka

Klockan 23 på julafton ringer klockorna
i Lena kyrka in till julnattsmässa. Solosång av Mia Karlsson, sångerska från St
Albans, England.

Trettondagsfirande i Lena kyrka

Söndagen den 6 januari 11.00, firas
högmässa i Lena kyrka. Klockan 13.00
är det julfest på IOGT i Vattholma.

Ljusmässa i Lena kyrka 5 februari
Kyndelsmässodagen påminner oss om
att ljuset är symbolen för Jesus. Vattholmas konfirmander och ungdomsledare medverkar i gudstjänsten.
Kyrkbänken nr 4 2016

Ungdomar i Vattholma pastorat
Vattholma pastorat inbjuder ungdomar till en rad olika samlingar. På
bilden ser vi en stor del av de ungdomar som finns med i verksamheten
som ledare i konfirmandgrupper och
ungdomsträffar av olika slag. Samuel
Holmberg , mitt i bilden, är fritidsledare med ansvar för detta arbete.
I Vattholma finns Café Trinitas,
öppet 18.30–21.00 på torsdagskvällar i
Trekanten. Här kan man hänga och

Foto: Pontus Adefjord

snacka om allt mellan himmel och
jord. Det finns pingisbord, ps4, vanliga spel och lite ”gottefika”.
I Storvreta församlingsgård är det
ungdomskväll på onsdagar 18.00
–21.00, den inleds med en andakt för
den som vill och sen följer olika aktiviteter. På söndagskvällar är det ungdomsgrupp mellan 18.00 och 21.00.
Allt är gratis och öppet för alla.
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Sjung i kör i Storvreta

Foto: Eva Sterte

Att sjunga i kör är roligt, socialt och
nyttigt för både kropp och själ. Under
några härliga timmar är man i ett koncentrerat "här och nu"-tillstånd. Andningen blir djupare, axlarna slappnar
av och endorfinerna frigörs i kroppen.
Ärentunakören övar på onsdagar
19-21 (med fika-paus) i församlingsgården, Storvreta, med start 25/1.

Vi prövar många olika musikstilar
och tonspråk och sjunger både kyrkligt
och "okyrkligt". Kören sjunger i gudstjänster, vid musikcaféer och gör en
traditionell julkonsert varje år. I våras
gjorde vi en vismässa tillsammans med
körer från Uppsala och en trubadur.
För tre år sedan reste vi till Berlin,
där vi sjöng i Svenska kyrkan. Vå-

ren 2017 planerar vi en körresa till
Schweiz.
Vill du vara med? Ring eller maila
Margareta Ranudd. margareta.ranudd@svenskakyrkan.se eller tel
0705-84 44 84

Julmarknad i församlingsgården

Musik i Ärentuna församling
under advent och jul

Därefter lunch och kaffe med avslutande andakt. Ytterligare datum kommer i
nästa nummer av Kyrkbänken.

Det blirJulmarknad i församlingsgården
i Storvreta, lördagen den 3 december
11-14.
Man kommer kunna köpa lokalt producerade varor, hantverk och odlat.
Dessutom kommer det att finnas fairtrade-varor, glögg, kaffe och hembakat
kaffebröd.

Julfest i Storvreta

Söndagen den 8 januari klockan 11 är
det dags för julfest och julspel i Storvreta församlingsgård och kapell.

Doputställning

Det finns en fin doputställning i församlingsgården, Storvreta. Den visas från
advent till Kyndelsmässodagen, den 5
februari. I utställningen kan man få veta
mer om olika seder och traditioner kring
dopet, men också vad kyrkan och bibeln säger om vad dopet innebär. Kom
gärna och dela dina egna erfarenheter
och minnen.
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27/11 1:a advent i Ärentuna kyrka
11.00. Ärentunakören och barnkörerna,
Hanna Stenborg, trumpet.
17/12. Julkonsert i Storvreta kapell
16.00. Ärentunakören och gästartister;
Mia Karlsson, sopran som bor och verkar i London, Oscar Sterte, trombon.
24/12. Midnattsmässa 23.00 i Ärentuna kyrka. Körensemble och Mats Wilhelm, saxofon och klarinett.

Kyrkträffen

Tisdagar 11.00 i Församlingsgården,
Storvreta. Träffen inleds med en programpunkt med musik eller föreläsning,

Margareta Ranudd

7/2 Daniel Nordqvist, kock, socialpedagog och diakon. En varm härlig
norrlänning som hamnade i kungliga
huvudstaden. Vi får lyssna till en personlig berättelse från den tid Daniel
arbetade med människor som lever
i marginalen av vårt samhälle. Daniel
arbetade i S:ta Clara Kyrka i Stockholm samt på Stockholms Stadsmission där han kom dessa människor
som närmast.
21/2 Vacker musik för själen. Rolf
Larsson är präst, bosatt i Vattholma.
Han är också kantor och musiken är
ett av hans stora intressen i livet.
Familjekväll med tacobuffé och lovsång i Kyrkans Hus, Skyttorp, lördag
28/1. Öppet från 16, mat klockan
17 och lovsång ca 17,45-19,00, eller längre för den som vill och orkar!
Kyrkbänken nr 4 2016

Ur församlingsboken
Tensta församling
Döpta
27/8
27/8
10/9
10/9

Hugo Erik Oskar Löfkvist
Mathilda Carola Pettersson
Lex Lairon Erik Forsström
Karl Mats Viggo Lavén

Vigda

10/9 Mattias Larsson och Sofie Löfqvist

Avlidna

11/9 Aina Solveig Löfkvist
25/10 Isak Arne Mård

Lena församling
Döpta

Bild från förra årets perrongkaffe i Skyttorp.

Perrong-kaffe!
Under Svenska kyrkans julkampanj
kommer medarbetare från Tensta
och Ärentuna församling några dagar
pigga upp morgonpendlarna vid tågstationerna med glögg, kaffe och pepparkakor. I Skyttorp vecka 49 mellan
6.50 och 8.20 och i Storvreta vecka 48
mellan 7.10 och 8.10.

Bakom initiativet står församlingarnas Internationella grupper. Syftet
är att uppmärksamma julkampanjens
tema ”Låt fler få fylla fem”. Det kommer att finnas insamlingsbössor men
också Swish nummer på pappersmuggarna, så man kan skänka pengar till
kampanjen i lugn och ro lite senare på
dagen.

sitt hem i Forsa för stugmöte. Det blir
en stunds god gemenskap med önskepsalmer i advent, funderingar över
vad advent egentligen betyder och
massa annat prat. Väl mött!

Syföreningsauktion

Två unga hantverkare tillverkar fågelmatare vid förra hantverksträffen. Foto: Bella
Bergkvist

Vardagskraft

Missa inte terminens fjärde och sista
tillfälle att prova på att göra något
vettigt med händerna i en annorlunda
andaktsform, en hantverksgudstjänst.
24 november gör vi ljus – av gamla
ljusstumpar, ljusmassa m.m. – under
ledning av kyrkvaktmästare Cecilia
Johansson. Perfekt inför adventstiden! Vi håller till i församlingssalen vid
hembygdsmuseet. Material och fika
till självkostnadspris. Tid:19.00.

Stugmöte 6 december i Forsa

Tisdagen den 6 december 19.00
öppnar Lars och Agneta Thisner upp
Kyrkbänken nr 4 2016

2 december klockan 14 blir det auktion
i Tensta bygdegård. Här finns möjlighet att köpa kaffe med hembakt dopp,
lotterier och försäljning och auktion av
vackra alster tillverkade av syföreningens skickliga damer.

Träffpunkt dagtids jullunch

Träffpunkt dagtids traditionsenliga julbord äger rum den14 december i Tensta
bygdegård med inledande andakt i Tensta kyrka 11.00. Kostnad 70 kr.
Anmälan till Maj-IngerJohansson senast
7/12 tel: 070-283 0933 el. maj-inger.
johansson@svenskakyrkan.se
Träffpunkt dagtid börjar igen onsdagen
25/1.

17/9 Mio Johan Jeansson
29/10 Jan Lukas Alm

Konfirmerade

12/8 Ellen Lindahl
12/8 Ella Berg

Vigda
1/10

Fredrik Lindh och Louise Dratos

Avlidna

30/9 Gerda Maria Haglin

Ärentuna församling
Döpta
13/8
20/8
21/8
27/8
3/9
17/9
1/10
9/10
14/8
9/10
5/11

Maj Siri Hedin
Arwid Jan Noah Jerresand
Maximilian Namiotko
Izara Evelina Erika Hellman
Esther Frida Dagny Larsson
Isabella Leah Carolina Forslund
Olle Matteo Alsén Grimm
Lilly Svea Darberg
Elsa Selma Kristina Havén Scheele
Edvin Karl Bergstrand
Nicholas Frans Amadeus Örnstav

Konfirmerade

16/7 Joel Norum
6/8
Victor af Ugglas
21/8 Nelly Norelius Schoeps

Vigda
23/7
13/8
13/8
20/8
27/8
2/9

Mikael Nilsson och Helena Andersson
Markus Lundkvist och Märta Lundquist
Alexander Hedin och Angelica Andersson
Kalle Torbratt och Therese Åström
John Namiotko och Lena Sjöquist
Linus Holmestrand och Kajsa Nilsson

Avlidna
10/8
16/8
27/9
29/10

Nils Gunnar Edlund
Sune Bertil Arnold Persson
Ale Wallén
Kurt Erland Johansson

Kyrkokören i Tensta & Lena

Körens julkonsert äger rum den 18 december i Lena kyrka under ledning av vikarierande kyrkomusiker Sabine HasseLass. Kören övar i församlingshemmet
Trekanten i Vattholma onsdagar 19.00.
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vattholma
pastorat
Välkommen att fira advent och jul i din kyrka
söndag 27 november | 1:a sön i advent
tensta kyrka

Adventsgudstjänst kl 9.30

kristina lockner | kyrkokören i tensta & lena
adventskaffe i bygdegården

lena kyrka
Högmässa kl 11

rolf larsson | kyrkokören i tensta & lena
adventskaffe i iogt-lokalen

ärentuna kyrka

lördag 17 december
storvreta kapell

Julkonsert med Ärentunakören kl 16
elsa westberg | mia karlsson, sopran
oscar sterte, trombon

söndag 18 december | 4:e sön i advent
tensta kyrka
Gudstjänst kl 9.30
kristina lockner

Adventsgudstjänst kl 11

elsa westberg | ärentunakören | barnkkörerna
hanna stenborg, trumpet | kaffe i bygdegården

lördag 3 december
storvreta församlingsgård
Julmarknad kl 11–14

söndag 4 december | 2:a sön i advent
lena kyrka

storvreta kapell
Högmässa kl 11
elsa westberg

lena kyrka
Julkonsert med
Kyrkokören i Tensta & Lena kl 18

kristina lockner | anna-lena hasse-lass, flöjt

storvreta kapell
Taizébön kl 18.30

Gudstjänst kl 11

elsa westberg

storvreta kapell

lördag 24 december | julafton
Samling vid krubban

mari papadopoulou

Musikhögmässa kl 11

kristina lockner, sång | musiker jan johansson, luta
och gunnar englund, gamba

kyrkans hus, skyttorp
Mässa med små och stora kl 14

kristina lockner

söndag 11 december | 3:e sön i advent
tensta kyrka
Högmässa kl 9.30
eva åsjö

tensta kyrka kl 9.30 | kristina lockner
ärentuna kyrka kl 10 | eva åsjö
lena kyrka kl 11 | mari papadopoulou
kyrkans hus, skyttorp kl 11 | kristina lockner
storvreta kapell kl 12 | eva åsjö

lena kyrka

Midnattsmässa kl 23

mari papadopoulou | mia karlsson, sopran

ärentuna kyrka

Midnattsmässa med körensamble kl 23
eva åsjö | mats wilhelm, saxofon o klarinett

storvreta kapell
Högmässa kl 11

söndag 25 december | juldagen
tensta kyrka

lena kyrka

Julotta kl 7

Gudstjänst för små och stora
med Lucia kl 16

mari papadopoulou

ärentuna kyrka
Luciahögtid kl 16

elsa westberg | barnkörerna
gröt o pyssel i bygdegården

kristina lockner | kyrkokören i tensta & lena

måndag 26 december | annandag jul
tensta kyrka
Högmässa kl 11
kristina lockner

Foto: Ewa Almqvist /Ikon

elsa westberg

tisdag 13 december
tensta kyrka

Luciatåg med Tensta folkdanslag kl 19
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Vi samverkar med
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www.svenskakyrkan.se/vattholma

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:
Sabine Hasse-Lass (vik)			
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: Daniel van Royen			

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 02 42

digitalt brev

		

chatt

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

tel: 35 00 16			
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Gudstjänster i våra kyrkor
November

24 torsd 19.00 Hantverksgudstjänst,
Församlingssalen, Tensta
25 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
27 sönd 1:a sönd i Advent
9.30 Adventsgudstjänst,
kyrkokör, Tensta
11.00 Högmässa, kyrkokör,
Lena
11.00 Adventsgudstjänst,
kyrkokör, barnkör, Ärentuna
29 tisd 18.30 Veckomässa,Storvreta
30 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat kl 17, Storvreta

December
2 fred
4 sönd

8.00 Laudes, Skyttorp
2:a sönd i Advent
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Musikhögmässa, Storvreta
14.00 Mässa för små och
stora, Skyttorp
6 tisd
19.00 Stugmöte i Forsa
9 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
11 sönd 3:e sönd i Advent
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
16.00 Gudstjänst med små
och stora, luciatåg, Lena		
16.00 Luciahögtid med 		
barnkör, Ärentuna
13 tisd 19.00 Luciahögtid, Tensta
18.30 Veckomässa, Storvreta
16 fred 8.00 Laudes, Skyttorp
17 lörd 16.00 Julkonsert, kyrkokör
och solister. Storvreta
18 sönd 4:e sönd i Advent
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Julkonsert, kyrkokör,
flöjt, Lena
18.30 Taizébön, Storvreta

24 lörd

Julafton
9.30 Vid krubban, Tensta
10.00 Vid krubban, Ärentuna
11.00 Vid krubban, Skyttorp
11.00 Vid krubban, Lena
12.00 Vid krubban, Storvreta
23.00 Julnattsmässa, solist,
Lena
23.00 Julnattsmässa, körensemble, Ärentuna
25 sönd Juldagen
7.00 Julotta, kyrkokör, 		
Tensta
26 tisd Annandag jul
11.00 Högmässa, Tensta
31 lörd Nyårsafton
15.00 Nyårsbön, Storvreta
16.00 Nyårsbön,Tensta
17.00 Nyårsbön med musik,
Lena

Januari
Nyårsdagen
18.00 Gudstjänst, Lena
6 fred Trettondedag jul
11.00 Högmässa, Lena		
11.00 Högmässa, Storvreta
16.00 Julspel, barnkör,Tensta
8 sönd Sönd eft Trettondedagen
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, julspel, Storvreta
15 sönd 2:a sönd eft Trettondedagen
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa ,Storvreta
14.30 Afternoon tea i Sockenstugan och 16.00 gudstjänst i Tensta kyrka
20 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
10.00 Pyttegudstjänst, 		
Storvreta

22 sönd 3:e sönd eft Trettondedagen
11.00 Högmässa, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Mässa, Lena
24 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
25 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat från kl 17, Storvreta
28 lörd 17.00 Tackom och lovom,
Skyttorp
29 sönd 4:e sönd eft Trettondedagen
9.30 Gudstjänst, välkomnande av ny präst och ny
musiker, Lena
11.00 Högmässa, välkomnande av ny präst och ny
musiker, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.30 Taizébön, Storvreta

Februari
3 fred
5 sönd

1 sönd

12 sönd

17 fred

19 sönd

21 tisd
22 onsd

8.00 Mässa, Skyttorp
Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med små
och stora, dopfest, Tensta
11.00 Gudstjänst med små
och stora, dopfest, Storvreta
18.00 Ljusmässa, Lena
Septuagesima
9.30 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Församlingssalen
11.00 Högmässa, Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp
10.00 Pyttegudstjänst, 		
Storvreta
Sexagesima
9.30 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.30 Afternoon tea i 		
Sockenstugan och 16.00
gudstjänst i Tensta
18.30 Veckomässa, Storvreta
18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat från 17, Storvreta

Låt fler få
fylLa fem!

foto: josefin casteryd/ikon

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

