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dessa fina kyrkor att börja förfalla.
Visserligen ger staten ett litet bidrag
till kyrkobyggnaderna men det mesta
ska vi som är medlemmar i Svenska
kyrkan stå för.

Nästa år i februari byter vi gudstjänsttid i Lena och Tensta. Efter
1 års prövotid byter vi tillbaka till
den gamla tiden: kl 9.30 i Tensta
och kl 11.00 i Lena. Ett undantag
blir det söndag 11 mars kl 11.00 då vi
firar gemensam Sondomässa i Tensta med förra kyrkoherden Christina Engqvist och pastoratets körer.

Kyrkoherden har ordet…
Vi går in i Adventstiden och ser fram
emot Lucia, julavslutningar och julkonserter. Vi blickar också fram emot
ett nytt år med nya möjligheter och
nya utmaningar. För Svenska Kyrkan
i Vattholma innebär det bl a ombyggnation av Kyrkans hus i Skyttorp
och renovering invändigt av Lena
kyrka och fasadrenovering av Ärentuna kyrka. Våra gamla medeltida
kyrkor är fina men kostar en hel del
att bevara. TACK för att du är med
i Svenska Kyrkan och ger bidrag till
att bevara vårt gemensamma kulturarv. Utan medlemsavgifter kommer

Det blev rekord i röstdeltagandet i kyrkovalet. Aldrig förr har så
många röstat som i år. TACK för
att du liksom många andra engagerade er och röstade. Tyvärr innebar
detta att det ibland blev långa köer
och att det tog tid. Valet innebär
att det nu är klart vilka som ingår
i Kyrkofullmäktige i Vattholma
pastorat liksom i Stiftsfullmäktige
och Kyrkomötet. I vårt pastorat
fick Socialdemokraterna 8 mandat,
Partipolitiskt obundna 12 mandat,
Värna kyrkan 3 mandat och Kristdemokraterna 2 mandat.
Det är fint att känna att många
bryr sig om pastoratets församling-

ar och vill vara med och påverka
vilka det är som ska vara förtroendevalda de kommande fyra år. Men
församlingen är inte bara de förtroendevalda utan alla som vill vara
med på olika sätt. Din röst är viktig
även när det inte är val. Församlingen behöver dig och alla andra
för annars har vi ingen församling.
Vattholma pastorat har under
hösten haft prostvisitation dvs
fått besök från biskopens utsände
för att se hur vi arbetar och hur
vi fungerar. Det är bra att det firas tre gudstjänster varje helg och
det är bra att här finns en stor barn
och ungdomsverksamhet, men här
finns också vissa saker som det
behövs jobbas med. Vi behöver se
över vårt arkiv och våra inventarier
i kyrkorna. Se över konfirmandarbetet-hur kan det bli ännu bättre
och nå fler? Församlingarna behöver också se vad som ska prioriteras och hur det kan bli fler som
tar ansvar och bär församlingens
verksamhet. Så nog finns det utmaningar att ta tag i !
Med önskan om en fridfull jul och ett
välsignat nytt år!
Eva Åsjö, kyrkoherde

Kyrkan satsar i Skyttorp!
Snart bygger vi om Kyrkans hus i Skyttorp och förhoppningsvis bygger vi
också till en samlingssal. Under tiden
som ombyggnationen sker kommer
verksamheten fortsätta nästan som
vanligt fast i andra lokaler. En del lokaler finns i Skyttorp och en del i Tensta.
Kyrkans hus är ett hus som bågnar av
verksamhet för både ung och gammal.
Här samlas människor nästan varje dag
för att umgås, leka, samtala och sjunga.
Det är ett hus som ligger jättebra i
samhället och därför vill vi fortsätta
att använda det. Men det nuvarande
huset är gammalt och opraktiskt. Från
början inrymdes tre lägenheter i huset
och även om viss ombyggnad gjorts är

det denna ursprungliga planlösning som
präglar huset. I och med ombyggnaden
blir huset tillgänglighetsanpassat (hiss
kommer att installeras), fler toaletter,
en större hall och ett bättre kök. Den
eventuella tillbyggnaden ska rymma en
större samlingssal där vi kan fira gudstjänst och ha andra samlingar. Jag skriver eventuell eftersom beslutet tas på
Kyrkofullmäktige den 14 november och
när detta skrivs så har det ännu inte varit.
Kyrkorådet avsatte pengar för projektering under detta år. En arbetsgrupp
utsågs av Kyrkorådet. Denna grupp
består av några förtroendevalda och
anställda som tillsammans med arkitek-

terna PO Sporrong och Göran Johansson samlats regelbundet för att planera
för ombyggnationen och tänka tillsammans. Den 15 oktober informerades församlingsborna om bygget och fick se
ritningarna.
Ombyggnationen kommer igång under våren och vi hoppas på invigning
under hösten. Bygglovet är klart och
från kommunens sida ser man positivt
på satsningen i Skyttorp. På sikt kommer det ju även att bli fler bostäder i
Skyttorp. Församlingen hoppas att huset även i fortsättningen ska sjuda av
liv och att det är en naturlig mötesplats
för skyttorpsborna liksom för alla andra
som bor i vårt pastorat.

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: Ett litet ljus. Foto: Anki Lindström Larsson
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Ett bud om glädje
”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen
skulle skattskrivas. Det var den första
skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick
då för att skattskriva sig, var och en till
sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig
från Nasaret i Galileen upp till Judeen,
till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin
trolovade, som väntade sitt barn.”
Det här är början på 2:a kapitlet i
Lukasevangeliet, och starten på det
julevangelium som jag har läst eller lyssnat på nästan varje år sedan
jag var barn. En bit i vår Bibel som
är relevant för mig, och som bygger
julstämning för mig. Vidare i samma
text står det: ”Jag bär bud till er om
en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er.”(säger
ängeln) Julens stämning det stora
mysteriet, kärlekens, trons, hoppets
och nådens mysterium. Gud blev
människa, för vår skull.
Jag kan vila i att det kristna budskapet är relevant och viktigt. Svenska
kyrkan har varje år en julkampanj som
samlar in hjälp, hjälp som du och jag
har att ge, hjälp till viktigt arbete, ett
arbete som vill stärka och laga.
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I årets julkampanj, fokuserar vi på
barns grundläggande rättigheter. Det
blir extra fokus på Filippinerna och
vårt arbete tillsammans med Bahay
Tuluyan, där barn som lever på gatan
kan få ett tryggare liv.
Alla barn har rätt till ett liv utan
hot, våld och övergrepp. I Manilla arbetar Svenska kyrkan för att barn ska
slippa bo på gatan. En enkel önskan
om trygghet och rättvisa. Ett hopp
om en framtid. Ett bättre liv. Mer info
finns på: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen
Många andra organisationer har
också extra mycket arbete under julhelgen, kanske för att det finns i vårt
medvetande att tänka på andra under
julhelgen, och på vår egen plats i världen. Vi är alla en del av skapelsen.
För mig byggs det också julstämning när hemmet ställs iordning och
pyntas, med de saker som jag vill ha
under julen. Att få dela den förberedelsen med två små barn gör det hela
ännu mera magiskt, att få ta del av deras förväntan och glädje. När vi tänder
ett till ljus varje söndag och stadigt
närmar oss juldagen. Och sen med lite
tur beroende på hur kalendern ser ut

lite ledighet tillsammans under några
dagar.
Den kristna julen är inte slut med
juldagen, det är starten och vi fortsätter alla dagar efter, tålmodigt och
ihärdigt. Tillsammans och i gemenskap är jag trygg tillsammans med er
och vår kyrka.
Julsången O helga natt som ofta
sjungs på julkonserter runt om i landet är en av mina absoluta favoriter
när det kommer till att förmedla vad
jag tänker är en del av julens budskap.
Som avslut kommer här sista halvan
av sången:
Ty Frälsar'n krossat våra tunga bojor,
vår jord är fri, himlen öppen nu är.
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän skall bli dig så kär.
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din
frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav,
O helga natt, du frälsning åt oss gav
God jul önskar
Samuel Holmberg
Fritidsledare
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Det händer i Skyttorp och Tensta
Äntligen verkar ombyggnationen av
Kyrkans hus i Skyttorp att bli av. Huset, som är en fantastisk mötesplats
på många sätt, är i stort behov av renovering (se artikel på sid 2). Inomhusmiljön behöver förbättras liksom
tillgängligheten. Och när det ändå
ska ske görs också vissa förändringar i
hur rummen ser ut och deras användning. Det finns också en stor förhoppning om att bygga till ett kapell som
möjliggör andakter i barngrupperna,
gudstjänster och förrättningar på ett
annat sätt än som kan ske idag.
Allt detta beräknas sätta igång månadsskiftet januari-februari och pågå

Tack Björn Dahlman
Vattholma pastorat har under året
som gått haft glädjen att ha en extra
präst då pastorsadjunkt Björn Dahlman gjort sitt första tjänsteår hos oss.
Nu börjar året att ta slut. I slutet av
januari tillträder han en tjänst som
komminister i Danmark-Funbo församling. Men innan han gör det avtackas han i gudstjänsterna i Lena och
i Tensta kyrka den 21 januari.
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långt in på hösten. Detta gör att den
verksamhet som pågår i Kyrkans hus
i normala fall inte kommer att kunna
göra det, då tomten förvandlas till
byggarbetsplats. Tyvärr innebär detta
att de barngrupper som brukar träffas
regelbundet varje vecka (barntimmar,
miniorer och juniorer) inte kommer
att kunna göra det. Barnkören, som
kom igång igen nu i höst, har dock
möjlighet att fortsätta i annan lokal
i Skyttorp. Fredagarnas öppet hus för
alla åldrar flyttas till Tensta sockenstuga. Det gör också Träffpunkt dagtid. Stickcaféet fortsätter också men
mer info om lokal kommer senare,
liksom ungdomskvällarna.

Som något av en kompensation för
att barngrupperna och Öppet hus i
Skyttorp tvingas ta paus finns planer
på att ordna ett tillfälle i månaden för
barn och familjer någonstans i Skyttorp. Mer info kommer på hemsidan
och facebook.

Dopfest på
Kyndelsmässodagen

Träffpunkt dagtid

Kyndelsmässodagen är det återigen
dags att fira alla dem som döptes föregående år, dvs i år. Det gör vi med familjegudstjänst i kyrkan följt av dopfest med
tårta i Sockenstugan efteråt. I gudstjänsten får dessutom alla som döpts i
Tensta kyrka/församling föregående år
ta emot ett fint halssmycke kallat Dopdroppen. Anmäl gärna intresse för att
komma, så det går att beräkna ungefär
hur mycket tårta vi ska baka.

Syföreningsauktion
Lördagen den 25 november äger den
årliga syföreningsauktionen rum i
Tensta bygdegård. Kl 14 slår man upp
dörrarna till rummen som är fyllda av
handarbeten, fat med hembakat och
skön kaffedoft. Kom, fynda och köp
lotter, behållningen går till nödlidande runt omkring oss och ute i världen.

Stängningen av Kyrkans hus gör
också att alla huvudgudstjänster en
tid framöver kommer vara i Tensta.
Självklart kommer kyrkan att användas men 5/2-4/3 kommer sockenstugan att vara gudstjänstplats för att
spara energi. Gudstjänsttiderna som
gäller är, återigen, främst 9.30, men
även 14 kan förekomma.

Kyrkans Hus i Skyttorp onsdagar jämna
veckor kl 11.
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
Vårterminen startar 24/1 och mötesplats
blir då sockenstugan i Tensta. Kyrkans
hus ska ju byggas om. Terminen avslutas
med en vårresa den 16 maj.

Julspel på
Trettondedag Jul
Missa inte årets julspel på Trettondedag jul i Tensta kyrka. Det blir ett
enklare julspel som alla som vill har
möjlighet att delta i oavsett ålder.
Anmäl intresse till Kristina Lockner.
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Vinter och vår i Storvreta
Julmarknad i Storvreta
Lördag 2 december kl 11-15 är det dags
för julmarknad i Storvreta! I tälten på
området framför församlingsgården
dukar våra lokala leverantörer och företag upp sina bord och erbjuder allt
från lammkorv till mönsterstickade
vantar, tovade hattar och vackra dörrkransar.
Vi bjuder våra besökare på glögg
och pepparkakor och inne i foajén
finns möjlighet att slå sig ner och
köpa kaffe och hembakat julfika och
njuta av sång och gitarrspel.
För barnen finns fiskdamm och vi
avslutar julmarknaden med att 14.30
tända julgranen till toner av stämningsfull julsång och då får vi också
besök av tomten som kommer med
godispåse till barnen.

Teater och julfest
Söndagen den 7 januari spelar församlingens teatergrupp ”Pappa Panov får
besök” kl 11 i Storvreta kapell. Efter
föreställningen blir det julfest.

Dopfest
Den 4 februari kl 11 blir det dopfest i
församlingsgården. Under gudstjänsten med små och stora delas dopkors
ut till de som döpts under året, sedan
blir det tårtkalas.

Har du en stund över?
Du är välkommen att ingå i vår besöksgrupp. Uppdraget innebär att du
besöker någon som behöver just dig
för en pratstund över en kopp kaffe i
all enkelhet. Välkommen att kontakta
mig för mer information om du vill
veta mera.
Charlotta Nilsson, diakon, kontaktuppgifter se sid 15

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.
Charlotta Nilsson, diakon.
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Kyrkträffens adventsfest
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.

Kärt besök
Så var hon här, äntligen. Som vi väntat. Siv Rang, vår kära diakon, som vi
saknat dig.
Siv arbetade på församlingsgården i
Storvreta i 16 år, kände alla och alla
kände Siv. Som alltid hade ett varmt
leende och en kram över.
Nu var hon här på Kyrkträffen. Siv
delade i ord och bild med sig av sitt
nya liv som diakon i Svenska kyrkan
och Schweiz. Siv har gjort två av
fyra år där. Med sitt lättsamma sätt
och många skratt fick vi ta del av Sivs
vardag och liv. Tack Siv att du kom
till oss.
Charlotta Nilsson diakon.

Siv Rang berättar om sina upplevelser i
Schweiz.
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Fördjupning och
gemenskap i Lena
Bibelsamtal i Lena kyrka
Bibelsamtalen kommer under våren
att hållas vid tre tillfällen efter gudstjänsten. Vi samtalar kring söndagens
texter över en kopp kaffe eller te.
Samtalstillfällen: 18 febr, 15 april, 27
maj Samtalsledare: Mari Papadopoulou

Adventskaffe
Tisdagen den 12 december kl 14.00
inbjuds till adventskaffe i Trekanten
med luciatåg.

Ljusmässa i Lena kyrka
Söndagen den 28 jan kl 18.00, Vattholmas konfirmander och ungdomsledare medverkar.

Julfest
IOGT:s julfest lördagen den 6 januari
kl 13.00.

Gudstjänst för små och stora
10 december kl 15.00 i Lena kyrka,
gudstjänst med små och stora med
luciatåg. Glögg och pepparkakor på
kyrkbacken.
4 mars kl 11.00 i Trekanten, gudstjänst
med små och stora och bibelutdelning för alla 5-åringar. Lunch och lek.

Onsdagsluncher
i Trekanten
Tid: 11.30 – 13.00
17 januari
14 februari: Musikkryss
21 mars:
18 april:
Israel – vandring bland
bibliska platser
16 maj:
TACK alla barn i barnverksamheten, alla
föräldrar, alla hantverkare, alla onsdagslunchätare, alla besökare på Trekanten,
för den här terminen.
Välkomna tillbaka vecka 3.
Hälsningar Bella, Mari, Ulrica,
Ida och Ann
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Fördjupning i fastetid
Under fyra veckor erbjuds möjlighet
att träffas och samtala utifrån 2018 års
fastebok. ”Ärkebiskopens fastebok” är
en serie böcker som kommit ut inför
fastan varje år sedan 2013. Syftet med
bokserien är att ge fastetiden mer
innehåll, och att inspirera till reflektion och samtal. Samtalsledare är Mari
Papadopoulou.

Foto: Linda Mickelsson/IKON

Onsdag 14 februari ca kl 19.30 i Lena
kyrka. (Askonsdagsmässa kl 19.00)
Torsdag 1 mars kl 19.15-20.30 i Trekanten, Vattholma. (Bordsmässa kl 19.00)
Torsdag 8 mars kl 19.15-20.30 i Trekanten, Vattholma. (Bordsmässa kl 19.00)
Torsdag 15 mars kl 19.15-20.30 i Trekanten, Vattholma. (Bordsmässa kl 19.00)

Samtalstillfällen
Torsdag 8 februari kl 19.15-20.30 i
Trekanten, Vattholma. (Bordsmässa kl
19.00)

Samtalskväll och
Änglabygdsmässa
På Kyndelsmässodagen, 4 februari, firas Änglabygdsmässan för 9:e gången
i ordningen. Torsdagen den 1 februari
inbjuds alla intresserade till en samtalskväll i Trekanten med några inbjudna gäster. Mer information om
detta kommer på affischer och på pastoratets hemsida, www.svenskakyrkan/vattholma
Änglabygdsmässan, som firas kl 11
i Lena kyrka med Kyrkokören i Tensta och Lena och instrumentalister,
är skriven och komponerad för Vattholmabygden av Rolf Larsson, hem-

mahörande i Vattholma, och Janniz
Jönsson, tidigare kyrkomusiker i pastoratet.
Efter gudstjänsten serveras kaffe
och saft i sockenstugan.
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Temakvällar 2018 ”Andlig längtan”

Finns det något mer än det vi kan se
och ta på? Finns det en helig klang
eller en andlig kraft i tillvaron och i så
fall – hur finner jag den? Var kan jag
hitta den väg som passar mig?

Torsdag 26 april kl 19.00-20.30 i
Storvreta församlingsgård: ”Vägledning i livet – om ignatiansk spiritualitet”

Om detta ska vi tillsammans söka
och samtala om under sju kvällar
nästa år.

Torsdag 27 september kl 19.0020.30 på Trekanten, Vattholma:” Låt
tystnaden tala – om kristen djupmeditation.” Gäst: Mia Gregstedt

Torsdag 25 januari kl 19.00-20.30
på Trekanten, Vattholma: ”Kristen
mystik – möte med det gudomliga.”
Gäst: Annika Spalde, diakon

Torsdag 25 oktober kl 19.0020.30 i Tensta sockenstuga: ”Taizé –
gemenskap över alla gränser” med
Kristina Lockner

Torsdag 15 februari kl 19.00-20.30
i Tensta sockenstuga: ”Gå med Gudom pilgrimsvandring” Eva Åsjö

Torsdag 22 november kl 19.0020.30 i Storvreta församlingsgård:
”Franciskus, Guds lille fattige – ett
sätt att leva livet i glädje, fred och
rättvisa.”

Torsdag 22 mars kl 19.00-20.30 i
Storvreta församlingsgård: ”En jordnära andlighet – om IONArörelsen.”
Gäst: Maria Huusko-Oldeberg

”Himmelriket är som en skatt som
ligger gömd i en åker. ” Matt.13:44

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas
av den som gått vilse.” Tomas
Tranströmmer

Resa med glada pensionärer
Pastoratsresan den 6 september bjöd på lite molnigt väder
och glada resenärer. Vi besökte Gävle fängelsemuseum där
vi fick ta del av dess historia och tragiska livsberättelser.
Lunch intogs på restaurang och därefter följde visning av
Heliga Trefaldighets kyrka med efterföljande andakt. Dagen
avslutades med gofika på Bönans fiskeläge innan det var dags
för hemresa med trötta och mycket nöjda resenärer.
Charlotta Nilsson
Diakon
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Människan – inte till salu!
Är det skillnad på människa och människa eller är alla lika mycket värda?
Ett samhälle är inte starkare än dess
svagaste länk. I dagens samhälle blir
de svaga länkarna allt fler. De utsatta
grupperna har ökat i antal och nya
grupper av människor hamnar i utanförskap och får det svårt. I Uppsala
har t.ex antalet fattigpensionärer ökat
och fler måste flytta från sin lägenhet
eftersom de inte har råd att betala hyran.
”Var finns de billiga hyreslägenheterna?” är frågan både fattiga pensionärer och många unga ställer sig
liksom de nya svenskarna. Har man
ingen bostad blir livet väldigt svårt.
Följden har blivit att alltfler tränger
ihop sig på små ytor och i en vanlig
lägenhet kan det bo upp emot 10 personer.
Om detta talade Margareta Svensson Paras, chef för Uppsala stadsmission när hon var på besök i Trekanten,
Vattholma pastorat. Stadsmissionen
möter dessa människor dagligen och
som hon poängterade: ”Det är alla
möjliga som kan hamna på gatanäven du och jag om livet går sönder.”

Fakta om Uppsala stadsmission

Uppsala stadsmission har funnits nu i
11 år och varje vecka tar man emot 1000
besök i olika grupper. Stadsmissionens
värdegrund är att varje människa har
rätt till ett värdigt liv. De tror på varje
människas förmåga till ansvar och ut-
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veckling. Varje människa ska alltid bemötas med respekt även om man gjort
felaktiga saker. Stadsmissionen jobbar
med att människor ska ta makt över
sina egna liv. Maktlöshet kan vara att
sakna bostad, pengar, arbete, sammanhang, vänner, familj – allt som gör att
man är ensam och oförmögen till att
göra något. Här kan stadsmissionen
fylla i där omgivningens stöd inte längre finns. Får man hjälp med att få tillbaka makten över sitt eget liv får man
också tillbaka sitt människovärde. Då
kan man lyfta blicken och resa på sig.
Idag finns många utsatta grupper i
Uppsala; vi har 20 000 invånare, varav
många barn, som lever i fattigdom,
här finns unga som är fast i droger,
psykiskt sjuka, flyktingar och särskilt
de ensamkommande, långtidssjukskrivna, kvinnor som utsätts för våld,
EU-migranter – ja listan är lång.
Många faller mellan stolarna och
en del har inte ens någon myndighetskontakt. Stadsmissionen har bra
samarbete med polis, socialtjänst och
myndigheter. Tillsammans med sina
volontärer försöker anställda göra
skillnad för den som är utsatt. Ett bekymmer för stadsmissionen och alla
som jobbar för att hjälpa den utsatta
människan är att politikerna ändrar
sig efter strömningar i samhället i
stället för att följa sina underliggande
ideologier.

Margareta Svensson Paras, chef
för Uppsala stadsmission.

Denna höst firas 500-års minnet av
Martin Luther och hans protest mot
dem som försökte tjäna pengar på
människors rädsla för döden. Martin
Luther slog särskilt vakt om de fattiga och menade att de behövde sina
pengar till att köpa bröd istället för att
ge pengar till de rika biskoparna.
Går vi till evangelierna så är Jesus
mycket tydlig med att varje människa
är oändligt värdefull och att alla har
rätt att leva i frihet och i jämlikhet.
Ingen har heller rätt att utnyttja en
annan människa och särskilt inte barnen. I kyrkans historia finns både de
som stått upp för alla människors lika
värde och tyvärr även de som hävdat
det motsatta. Jesu ord är dock helt
klara:
”Allt vad ni gjort mot någon av dessa
mina minsta har ni gjort för mig. Och
allt vad ni inte gjort för någon av dessa
minsta det har ni inte heller gjort för
mig.” Matt. 25
Eva Åsjö
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FN:s barnkonvention
Den 20 november 1989 antog FN:s
generalförsamling konventionen
om barnets rättigheter, som den
egentligen heter. Alla jordens länder utom USA och Sydsudan har
förbundit sig att förverkliga konventionen. Barnkonventionens slår
fast att alla barn upp till 18 år har
samma rättigheter. I oktober i år la
regeringen en lagrådsremiss med
förslag om att göra Barnkonventionen till svensk lag och att lagen
träder i kraft 1 januari 2020.

Fyra huvudprinciper

Moder Jord och Mr FNatt
Mitt emellan kvällsprogrammet på
Trekanten ”Människan – inte till
salu” och FN-dagen den 24 oktober
framförde Lena församlings barnkör
Gun-Britt Holgerssons musikal baserad på FN:s konvention om barnets
rättigheter. Här levererades matnyttigheter om barns rättigheter och om
människans okränkbara värde av Moder Jord, Mr FNatt (barnens eget ombud för FN) och de levande stenarna
– alla barnen i barnkören. Varvat med
artiklar ur barnkonventionen sjöngs
den gyllene regeln från Livets bok –
bibeln och vi lärde oss läxor om hur vi
Kyrkbänken nr 5 2017

ska behandla varandra och i synnerhet
hur vi ska behandla barnen.
Gun-Britt Holgersson, musikpedagog, kompositör och musikproducent
skrev musikalen 1993. Så här skriver
hon i förordet till musikalen:
”Jag läste i FN:s barnkonvention att
varje barn har rätt till ett eget namn!
En så’n självklar sak – och kanske
ändå inte. Namnet, identiteten, personligheten. Så viktigt för oss alla och
så oerhört starkt bejakad i Guds ord:
”Dina ögon såg mig när jag knappast

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Dessa kallas för de
fyra huvudprinciperna.
• Artikel 2 slår fast att alla barn har
samma grundläggande rättigheter
och lika värde. Ingen får diskrimineras. Detta gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat
konventionen.
• Artikel 3 anger att det är barnets
bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp
i barnkonventionen.
• Artikel 6 säger att varje barn har
rätt att överleva, leva och utvecklas.
Detta gäller inte bara barnets fysiska hälsa utan också om den andliga,
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
• Artikel 12 handlar om barnets
rätt att uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör henne. När åsikterna beaktas
ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.
var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda förrän någon av dem hade kommit” Ps
139:16. Från den upplevelsen arbetade
jag vidare med att spegla barnkonventionen i Bibelns livssyn. Jag har valt ut
några av artiklarna och låter sångerna
bära tankarna vidare.”
Vi har haft jätteroligt när vi jobbat
med musikalen och vi vill tacka alla
barnkörbarnen för deras mod och
smittande sångglädje!
Ledarna
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Musik i kyrkan
Tensta och Lena
församlingar
3 december, 1:a advent
9.30 Lena kyrka Högmässa 		
med Kyrkokören i Tensta och Lena
11.00 Tensta kyrka Adventsgudstjänst med Kyrkokören i Tensta och
Lena
10 december
15.00 Lena kyrka Gudstjänst för
små och stora med luciatåg. Barnkören
17 december
18.00 Lena kyrka Vi sjunger in
julen, julsångsgudstjänst med 		
Kyrkokören i Tensta och Lena. 		
Kristina Lockner, sång.
24 december
23.00 Lena kyrka Julnattsmässa.
Jenni och Jonatan Skogsfors, sång
25 december
	7.00 Tensta kyrka Julotta.		
Kyrkokören i Tensta och Lena
31 december
16.00 Lena kyrka Nyårsbön. Mia
Karlsson, sång.
6 januari
13.00 Tensta kyrka Julspel.
4 februari
11.00 Lena kyrka. Änglabygdsmässa. Kyrkokören i Tensta och Lena

Ärentuna församling
3 december, 1:a advent
11.00 Adventsgudstjänst i Ärentuna
kyrka. Ärentunakören, barnkören
Sångsvamparna, Hanna Stenborg,
trumpet.
16 december
18.00 Vi sjunger in julen, julsångsgudstjänst i Storvreta kapell med
Ärentunakören, Kristina Lockner,
sång, och Oscar Sterte, trombon.
17 december
16.00 Luciagudstjänst i Ärentuna
kyrka. Barnkören Sångsvamparna
m fl.
24 december
23.00 Midnattsmässa i Ärentuna
kyrka. Ärentunakören, Mats
Wilhelm saxofon, klarinett.
31 december
15 .00 Nyårsbön i Storvreta
kapell. Mia Karlsson, sång.
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Träd in i dansen
Den 8 oktober firades folkdansmässan ”Träd
in i dansen” i Tensta kyrka. Medverkande var
Kyrkokören i Tensta och Lena, Tensta folkdanslag och musikerna Erika Lindgren Liljenstolpe, Örjan Englund och Robert Larsson.

Välkommen till
Kyrkokören i Tensta och Lena
Är du intresserad av att sjunga i kör så
har vi en plats för dig i vår kyrkokör. Vi
ses varje onsdag kväll i församlingsgården Trekanten i Vattholma mellan kl 19
och 21.
Året 2017 har hittills bl.a. bjudit på klassisk körmusik, bl a John Rutters Requiem,
gospel, folkdansmässa, gökottesång
och härlig vårkonsert tillsammans med
Tromsö kammarkör från Norge. Nu väntar advents- och julmusiken innan vi ser
fram emot ett nytt år. Vårterminen 2018
startar den 17 januari. Vi ses!

Sjung i kör i Storvreta
Ärentunakören är en blandad kyrkokör
i Ärentuna församling. Vi övar på onsdagar kl 19-21 i församlingsgården Storvreta, med start 31 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 ...
I våras gjorde vi en körresa till Zürich,
där vi sjöng i Martin Luther-kirche. Du
är välkommen in i vår fina sånggemenskap!

För anmälan till eller frågor om verksamheten
i pastoratets körer kontakta kyrkomusikerna
Ulrica Sjöström, Tensta/Lena och Margareta
Ranudd, Ärentuna. Adressuppgiftet se sid 15.

Välkommen på

Luciahögtid 17 december
kl 16.00 i Ärentuna kyrka
Barnkörens Luciatåg
Efteråt blir det mingelfika
i kyrkan.
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Barn och gamla

Barnkörer
Storvreta församlingsgård
Sångsvamparna, fsk–åk 2.
Torsdagar kl 14.00–15.00. Mellis serveras från 13.30. Yngre barn hämtas
vid skolan 13.30 och följs tillbaka efter
övningen. Terminsstart 1 februari.
Trekanten, Vattholma
Barnkör fsk–åk 5
Onsdagar kl 14–15.15. Barnen hämtas
och lämnas på fritids vid behov.

Kyrkans Hus, Skyttorp
Onsdagar kl 14–15
Anmälan till barnkörerna sker till
Margareta Ranudd, Storvreta, Ulrica
Sjöström, Vattholma och Emmeli Andersson, Skyttorp (adr sid 15).

Då och då besöker barnkören i Lena församling Granbommen. Där sjunger de
för de boende i samband med andakten.
Ett initiativ som uppskattas lika mycket
av unga som av gamla.

Barngrupper i pastoratet
Storvreta församlingsgård
Start v 4
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.
Miniorer åk F–2
Torsdagar kl 15.00–16.30. Max antal
platser 15.
Star kidz, åk 3–6
Tisdagar kl 15.30–17.00
Trekanten, Vattholma
Start v 3
Öppna lekskolan
Måndagar och torsdagar kl 9.00–12.00.
Miniorer
Måndagar och tisdagar kl 14.00–16.00
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Kyrkans Hus, Skyttorp
Barnverksamheten i Skyttorp påverkas
av ombyggnation. Ta del av aktuell information via pastoratets hemsida eller
Tensta Facebook .
Det kommer att vara Öppet hus i Tensta,
sockenstugan på tisdagar 9-12.
Kontaktpersoner (adr se sid 15)
Storvreta
Ulla-Karin Zetterström
Ingrid Ivarsson
Maj-Inger Johansson
Vattholma
Gabriella ”Bella” Bergkvist
Ida Klinkert Egrenius
Skyttorp
Emmeli Andersson
Ulla-Karin Zetterström

Jourhavande

PRÄST
akut samtals- och krisstöd

telefon: 112
chatt
digitalt brev
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
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Julkampanjen 2017
Från första advent, den 3 december, till trettondagen, den 6 januari,
pågår julkampanjen som i år fokuserar på varje människas rätt till sitt
liv. Vi vill vara med i kampen för människors rätt till ett värdigt liv.

Jag är ett liv
Varje människa på jorden är skapad
med samma värde och rättigheter.
Ändå vet vi att miljontals människor
lever under förtryck. Vi vet att kvinnor och män utsätts för våld som fråntar dem sin värdighet. Vi vet att barn just NU - hotas, förnedras och våldtas.
Svenska kyrkans internationella arbete höjer de röster som tystats. Tillsammans med kyrkor och organisationer runt om i världen kan vi stötta de
mest utsatta barnen och familjerna.

•Vi stöttar arbete mot systematiska våldtäkter i Latinamerika.
Varje människa har rätt till sin
kropp – ingen ska förnedras
genom sexuella övergrepp!

•Vi stöttar arbete mot kvinnlig
könsstympning i Tanzania.
Varje flicka har rätt till sin
kropp – ingen ska skäras upp
med kniv!
•Vi stöttar arbete mot barnpornografiska brott i Filippinerna.
Varje barn har rätt till sin kropp
– ingen ska utnyttjas som en
handelsvara!
I julkampanjen får vi lyssna till barnens enkla önskan – en önskan om ett
liv utan hot, våld och övergrepp. Din
gåva behövs för att höja barnens röster!

Tack!

Morgonkaffe på perrongen
Under några morgnar i december bjuder Svenska kyrkan på kaffe/glögg vid
Upptågets stationer och informerar om
julkampanjen som samlar in pengar till
nödlidande i världen.
Följande tider gäller:
Vattholma: onsdag och torsdag 6-7 december kl 6.30–8.30.
Storvreta: onsdag, torsdag och fredag
6–8 december, 6.50 – 8.15.
Skyttorp: måndag, tisdag och fredag 4,
5 och 8 december kl 6.30–7.30.

Svenska kyrkans
internationella arbete

Jag är ett liv

foto: kat c. palasi/ikon

Jag är ett liv! Min röst ska höras. Min
önskan är enkel.

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Ur församlingsboken
Tensta
Döpta
19/8
30/9
30/9
21/10
28/10

Vigda
1/7
12/8
12/8
28/10

Vincent Alexander Schwalbe
Karl Arvid Levi Kjellin
Isak Mattias Höök Andersson
Ingrid Lelina La Torre
Stina Elisia Esther Engblom
Joakim Löfgren och Emma Wendin
Tomislav Krezic och Jessica Carlsson
Jonas Lundqvist och Lisa Blohm
Arvid Engblom och Therese Forslund

Avlidna
23/8
29/8
11/9

Nils Olov Lindwall
Alfhild Inga-Britta Anderén
Erik Gösta Wendin

Reflektioner från en valarbetare

17/9

Johan Thure Helén

VÄLJ LIVET!

Döpta

Från valdagen i församlingshemmet Trekanten i Vattholma

I mitten av september förrättade vi kyrkoval i Svenska kyrkans pastorat för att
tillsätta fullmäktige i dessa kyrkomötet
och de 13 stiften. Äsch kyrkoval, vem
bryr sig, det funkar väl ändå? Eller inte?
Hur som helst kom människor från alla
väderstreck och gav sin röst: ”Vi struntar inte i det här, vi vill ha rättvisa för
dem som lever i svåra förhållanden, vi
vill avvärja klimathotet och utsugningen
av jordens resurser och överlämna ett
beboeligt klot till våra efterkommande, vi vill släcka hämndbegär och sätta
stopp för våldet.”

Lena

Var det inte just detta som fick tonåringar och äldre i alla generationer att
lämna sofflocket denna valdag och stå
upp för samarbete för en bättre värld?
Som flygbladsutdelare valdagen vid
Församlingsgården fick man uppleva:
att det finns en sådan värme, en sådan
samarbetsvilja i vårt lilla samhälle, i vårt
pastorat! En sådan ström, kö hela dagen! Tro utan gärningar är död, men här
finns levande tro!
Inger Edqvist

Julklappsinsamling till barn.
Många barn i vårt land möter julen
utan klappar, gröt och tomte. För
att hjälpa till att ändra på det i vårt
närområde arrangerar pastoratet en
julklappsinsamling i år igen. I förra
årets insamling blev resultatet nio
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 på den som julklappen är avsedd för.
Lämna julklappen i korgen i entrén på församlingsgården i Storvreta där det står
en korg märkt med "Julklapp till barn". Du kan lämna din julklapp mellan den
4-15 december.
Stort tack för ditt engagemang som gör sådan stor skillnad.
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14/10 Karl Rolf Isak Ahlm
14/10 Lars Harry Boström

Vigda
30/9

Jonas Söderlund och Erica Lind

26/8
5/10

Anna Maj-Britt Persson
Mary Margareta Viola Erixon

Avlidna

Ärentuna
Döpta
30/7
2/9
2/9
9/9
16/9
23/9
23/9
23/9
1/10
7/10
7/10
7/10
14/10
14/10
14/10
28/10
28/10
29/10

Lionel Jörgen Levi Hedman
Love Viktor Gunnar Zetterlund
Emma Johanna Märta Hultman
Edvin Martin Samuelsson
Linus Nils Ulf Holmgren
David John Fritiof Sundberg
Vidar Hugo Lindblad
Ester Emelia Ingrid Stenbäcken
Signe Maria Elisabeth Rosendal
Svea Chatarina Linnea Lindström
Lilly Kerstin Abrahamsson Nylander
Vera Sofia Abrahamsson
Ludvig Lars Leonard Strandell
Märta Maria Näktergal
Ludvig Lars Leonard Strandell
Milton Nils Gunnar Larsson
Colin Ove Pontho
Alfred Karl Emanuel Holmström

Vigda
17/7

Andreas Larsson och
Susanna Örnestav
9/9
Mats Thorzelius och Tina Olofsson
30/9
Daniel Eiksson och Louise Hedlund
31/10 Joakim Ågren och Hanna Skarin

Avlidna
10/8
14/8
14/8
21/9
27/10

Gunvor Lilian Karlsson
Tori Elisabet Lund
Hans Adolf Gustaf Genmark
David Edvard Lindblom
Klas Sture Leonard Andersson
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Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

2

1

STÄLLA
UPP & TUR

I DEM
FINNS
OFTA HÖ

PROJEKTILER

FATTADE
ELLER
TJUGA

HJÄLPER
TILL MED
ANDNINGEN

MOT ELLER
SATTE
I SIG

STAD I
ISRAEL
ANSÅGS
FÖRTJÄNT

Sången Staffan var en stalledräng
sjungs ofta vid Lucia-firandet men
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken
dag då? 2.Vilken färg har fålen som
Staffan "rider själv uppå" enligt
visan? 3.Hos vem var han
stalledräng enligt legenden?
(foto: Tor Svensson)

SEGT
VIRKE

INTE NERE

GILLAR
GLADA

VASSTRÅ
RIKTNING

GYCKLARE

EN SORTS
LIKÖR

BI ELLER
FÖRARLÖS
FARKOST
KÄNNA PÅ
SIG

LIKNAR
VASS

SPEL
ELLER MAN

DE HETTAR
UPP VATTEN

FÄRG

BRUTEN
SKREV
KUNG LEAR

PERSON
MED EGEN
FRESTELSE

LITEN BESTÅNDSDEL
ELLER FINKA

GEMENSAM
ELLER
KLUVEN

3

HONA

DU OCH
JAG ELLER
SEX I ROM

KÄNNEDOMEN

INGALUNDA

SNILLE
SLICKAT
I SIG
TÄTORT
MELLAN
BORÅS
OCH
VARBERG

BERÖMMET
PLAKAT

NÅGOT SOM
FÅR BÄR

FINKÄNSLIG

TAL

LED ELLER
KÄPP

FIRAS 24
DECEMBER
AV SAMMA
ÅSIKT

KOMMER EFTER SOL
PUTA

MATRÄTT
OCH KNUT

HÄLLA

GICK SMGULDET I
ISHOCKEY
TILL 2007
INDIKERAR ATT NÅGOT
BÖR UPPMÄRKSAMMAS

FÖRTJÄNT
ELLER
ARRANGÖR
VERK

FISKEREDSKAP

KROPPSDEL

VERKA

BRUTEN

STICKA &
FLÄKTA

TA
BLANDA UT

HÄNSYNSLÖST
BETEENDE

ARSENIK

VÄGGPRYDNAD
ELLER
PUTSAD

STORMAR

VANLIG
TÄTTING

FATTA

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

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

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

Fred i religionens namn!
Fred i religionens namn är en alldeles nyproducerad och
unik bok om hur de olika världsreligionerna kan bidra
till fred. Våra nyhetsmedier riskerar att ge oss en bild
av att religion mest bara leder till konflikt och krig. Det
skrivs också väldigt många och avancerade analyser
om religion och våld, men det är mycket sällan religionernas företrädare själva får komma till tals. Därför är
detta en viktig bok som innehåller sju kapitel av författare från olika religioner som skriver om hur den egna
religionen ger en teologisk grund och inspiration till arbete för fred.
Boken är utgiven på Marcus förlag men framtagen
genom ett samarbete mellan Sveriges kristna råd och
Sveriges interreligiösa råd. Jag jobbar på Sveriges kristna råd som koordinator för fred och jag har varit redaktör för boken, vilket har varit ett väldigt spännande
arbete. Vi hade bland annat två författarseminarier där
bokens författare fick diskutera varandras preliminära
texter. Som redaktör har jag också fått privilegiet att
möta och få lära känna författarna.
Kapitlet om kristendom och fred är skrivet av Sveriges
kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn och handlar bland annat om Kyrkornas Världsråds fredsarbete.
Det finns också kapitel om judendom, islam, hinduism,
buddhism, sikhism och bahai. Flera författare betonar att
den inre friden och den yttre freden hör nära samman,
att människans viktigaste uppgift är att hålla fred med
varandra och att människor från olika religioner behöver
lära känna varandra för att förstå varandra bättre.
Tisdagen den 5 december berättar jag om boken kl 19
i Storvreta församlingshem (efter mässan 18.30). Då
finns det också möjlighet att köpa boken och sedan
delta i två samtalskvällar kring boken, 16/1 och 23/1
(samma tid och plats som 5/12). Alla intresserade är
varmt välkomna!

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
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

Henrik Rosén
Ärentuna församlings internationella grupp
Kyrkbänken nr 5 2017
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Gudstjänster i våra kyrkor
November

23.00 Midnattsmässa, körensemble, Mats Wilhelm, 		
saxofon och klarinett, Ärentuna
23.00 Midnattsmässa, Jenni
och Jonatan Skogsfors, sång,
Lena

24 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
25 lörd 14–18		Syföreningsauktion,
Tensta bygdegård
26 sönd Domsöndagen
11.00 Temamässa,
Globala veckan, Storvreta
14.00 Familjegudstjänst,
Skyttorp
18.00 Stilla mässa, Lena
28 tisd 18.30 Mässa, Storvreta

December
1 fred

8.00

3 sönd

1:a sönd i advent
9.30 Högmässa, kyrkokör,
Lena. Adventskaffe i IOGT
11.00 Adventsgudstjänst,
barnkör och kyrkokören,
Ärentuna. Adventskaffe i
bygdegården
11.00 Adventsgudstjänst,
kyrkokören, Tensta
18.30 Mässa, Storvreta
8.00 Mässa, Skyttorp

5 tisd
8 fred

Mässa, Skyttorp

10 sönd 2:a sönd i advent
11.00 Högmässa, Storvreta
15.00 Gudstjänst, med
Luciatåg, Lena
16.00 Gudstjänst, After		
noon tea 14.30. Tensta 		
sockenstuga
12 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
13 onsd 19.00 Luciatåg med Tensta
folkdanslag, Tensta
15 fred 8.00 Mässa, Skyttorp
16 lörd 18.00 Vi sjunger in julen,
Ärentunakören, Oscar Sterte,
trombon, Storvreta
17 sönd 3:e sönd i advent
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst, Skyttorp
16.00 Luciagudstjänst, barnkören, Ärentuna kyrka
18.00 Julkonsert ”Vi sjunger
in julen”, kyrkokören, Lena
19 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
24 sönd 4:e sönd i advent, Julafton
Samling vid krubban, 		
9.30 Tensta
11.00 Skyttorp
11.00 Lena
11.00 Ärentuna

30 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
31 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat från 17.00. Storvreta

Februari
4 sönd

25 månd Juldagen
7.00 Julotta, kyrkokören,
Tensta
26 tisd Annandag Jul
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst, Skyttorp
31 sönd Sönd eft jul, Nyårsafton
11.00 Högmässa, Tensta
15.00 Nyårsbön, Mia Karlsson sång, Storvreta		
16.00 Nyårsbön, Mia Karlsson sång, Lena

Januari
1 sönd

Nyårsdagen
18.00 Mässa, Storvreta

6 lörd

Trettondedag jul
9.30 Högmässa, julfest,
Lena
11.00 Högmässa,
Internationella gruppen,
Storvreta
13.00 Julspel, Tensta

7 sönd

Sönd eft Nyår
11.00 Högmässa, Tensta
11.00 Gudstjänst, julfest,
julspel, teatergruppen och 		
barnkören, Storvreta

14 lörd 2:a sönd eft Trettondedagen
9.30 Högmässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Familjegudstjänst,
Skyttorp
16 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
21 sönd 3:e sönd eft Trettondedagen
9.30 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, Storveta
11.00 Högmässa, Tensta
23 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
28 sönd Septuagesima
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Ljusmässa med konfirmanderna, Lena
18.30 Mässa, Storvreta

6 tisd

Kyndelsmässodagen
11.00 Änglabygdsmässa,
kör, Lena
11.00 Gudstjänst med små
och stora, dopfest, Storvreta
14.00 Gudstjänst med små
och stora, dopfest. Tensta
sockenstuga
18.30 Mässa, Storvreta

11 sönd Fastlagssöndagen
9.30 Mässa, Tensta sockenstuga
11.00 Gudstjänst, Lena
11.00 Högmässa, kyrkokören, Ärentuna
13 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
14 onsd Askonsdagen
18.30 Mässa, Storvreta
19.00 Mässa med fastesamtal, kyrkokören, Lena
18 sönd 1:a sönd i fastan
9.30 Gudstjänst, Tensta
sockenstuga
11.00 Högmässa, Lena
11.00 Gudstjänst, Storvreta
20 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
25 sönd 2:a sönd i fastan
9.30 Gudstjänst, Tensta
sockenstuga
11.00 Gudstjänst med små
och stora, Storvreta
18.00 Stilla mässa, Lena
27 tisd 18.30 Mässa, Storvreta
28 onsd 18.00 Pannkaksgudstjänst,
mat från17.00. Storvreta

Mars
2 fred

4 sönd

6 tisd

11.00 Världsböndagen, Storvreta
3:e sönd i fastan
11.00 Gudstjänst, Storvreta
11.00 Gudstjänst med små
och stora, bibelutdelning, 		
Trekanten
14.00 Gudstjänst, Afternoon tea efteråt, Tensta 		
sockenstuga
18.30 Mässa, Storvreta

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

