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september – november

vädret. Jag tänker särskilt på våra lantbrukare som inte har foder till djuren
eller får tillräcklig inkomst av spannmål. Det är inte lätt att vara beroende
av vädret. I våra tre församlingar startas snart verksamheten upp och gudstjänstlivet återgår till mer normala tider. Vi har glädjen att välkomna en ny
präst till Lena församling den 2 september och en ny musiker välkomnas
den 14 oktober vid den gemensamma
gudstjänsten i Tensta med ”Träd in i
dansen” kl 11.00. Du kan läsa om dem
i tidningen.

Kyrkoherden har ordet
Nu är det dags att starta en ny termin – den varma soliga sommaren är
snart slut och förhoppningsvis har det
kommit regn efter det att jag skrev
dessa rader i mitten av juli. Alla har
inte varit glada över det varma torra

I september blir det också besök
från vår vänförsamling Highfield i
Zimbabwe så den 23 september är ni
alla välkomna att fira mässa och möta
dem i gudstjänsten i Storvreta kl 11.00.
Gudstjänsten i Lena kyrka den
2 september blir den sista innan vi
stänger kyrkan för mögelsanering.
Golvet ska tas ut och väggar ska tvättas. Vi vet inte när kyrkan kan öppnas
igen men troligen i december. Sakristian i Lena är redan sanerad och där
upptäcktes gamla murrester när gol-

vet grävdes ut. Det visade sig vara en
krypgång in under koret. Eftersom
kyrkan tidigare varit renoverad och
grunden omgrävd så finns inget intressant kvar under kyrkan.
I sommar har vi glatt oss åt vårt
sommarcafé med många besökare i
Storvreta där många duktiga ungdomar arbetat och som avslutades med
ett stort midsommarfirande. Tack alla
ni som tillhör kyrkan och bidrar med
pengar så att vi har råd att göra detta. Vi har också njutit av goda kakor
i Tensta sommarcafé där de duktiga
syföreningsdamerna gör en storartad
insats. De är fantastiska och väldigt
många kommer för att ta en fika varje
fredag. Vi har också firat flera fina friluftsgudstjänster runtom i pastoratet
där jag mött flera av er. Med tacksamt
hjärta lägger jag denna sommar bakom mig och ser fram emot hösten och
nya möten med er församlingsbor.
Med Guds välsignelse tillönskar jag
dig en fin sensommar och höst!

Eva Åsjö, kyrkoherde

Ny präst i Vattholma pastorat
I våras sade Lena församling och
Vattholma pastorat tack och farväl
till komminister Mari Papadopoulou,
som flyttade tillbaka till Skåne med
sin familj.
Nu har församling och pastorat
glädjen att välkomna Margareta,
Maggan, Westin Olsson till den tjänst
Mari lämnade och hon presenterar sig
så här:
Jag är född och uppvuxen i Mjällom i
Ångermanland, du som läser har kanske ätit Mjälloms tunnbröd? Det började bakas i en bagarstuga där. Mjällom
är ett litet samhälle mitt i Höga kusten.
I Mälardalen har jag bott sedan början av 80-talet i Uppsala i två omgångar och däremellan 27 år i Enköping.
Jag prästvigdes 1990 och har även

Kort presentation:

Margareta Westin Olsson,
f. 1963.
Präst fr o m höstterminen
i Vattholma pastorat.
Bor i Lura, Rasbokil.

arbetat i 10 år med att utbilda präster
på Johannelunds teologiska högskola i
Uppsala.
Familjen består av  två vuxna söner, Olof som är polis och Erik som är
psykolog och Sven som jag är förlovad
med. Vi flyttar till Lura (vid Fornby,

Rasbokil) i augusti. Att vara ute i skogen med lite kaffe i en termos och en
macka, och få lite skogsdoft i näsan
är något jag tycker mycket om! Likaså
att få med lite svamp hem, eller lite bär.
Läsning och musik är andra intressen.
Jag sjunger gärna!

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: En väv av konfirmander. Foto: Pontus Adefjord
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Att vandra trons väg
Kanske har du någon gång gått en bit
av en vandringsled? Du vet kanske hur
det är med leder – att de är utmärkta
med prickar på träden eller med träkors, och att det ibland kan vara svårt
att se nästa prick förrän man kommit
en bit på väg på stigen och lämnat den
första pricken bakom sig. I början av
maj gick jag en bit av Höga kustenleden uppe i Nordingrå. Eftersom det
fortfarande var vår var det t.o.m lite
svårare än vanligt att följa leden då
den snörika vintern gjort att mycket
av vegetationen, gräs och blåbärsris,
fortfarande låg ner så att det såg ut
som stigar lite varstans.
Medan jag gick där, funderade jag
över hur beroende vi är av att någon
håller stigarna öppna, att människor
helt enkelt vandrat där före oss, och
hur även mina steg gjorde skillnad, eftersom även jag hjälpte till att trampa
upp stigen. Och att faktiskt alla som
går där betyder något för att hålla den
öppen och därför så att säga räknas.
KYRKBÄNKEN

nr 3 2018

På samma sätt är det med tron. Vi
som troende och kyrka vandrar trons
väg. Många har gått den före oss. Jesu
uppmaning “Följ mig!” till några
enkla fiskare på Gennesarets strand,
de som blev hans närmaste lärjungar,
har gett upphov till en kyrka som idag
omfattar 2,4 miljarder människor. Av
den världsvida kyrkan är Vattholma
pastorat en liten, liten del, men när vi
kommer tillsammans för gudstjänster, i syföreningar, teatergrupper och
barnverksamhet m.m. i församlingen;
när vi ber, sjunger och läser bibeln
tillsammans, då håller vi stigarna
öppna till Guds rike. Vi får vara tacksamma för dem som gått före. De som
samlat in pengar och byggt våra kyrkor, de som kokat oändligt antal kyrkkaffen, de som fortsatt lovsjunga Gud
i medgång som motgång, de som bett,
predikat och tröstat, och inte gett upp
om att Gud håller allt i sin hand.

Dina steg spelar roll – vad du är och
gör med ditt liv är inte oviktigt och
irrelevant. Gud vill ha dig. I vårt samhälle är det lätt att tro att det bara är
de framgångsrika som spelar roll, de
som syns och hörs och kan visa upp
en vacker fasad på Facebook. I själva
verket är det mycket mer komplicerat
än så. Vi är alla beroende av varandra,
oavsett vilka vi är. Gud vill att du gör
skillnad för dem runt omkring dig.
Han vill fortsätta bygga kyrka med dig
som en byggsten.

Tillsammans får vi gå i Jesu fotspår och fortsätta trampa upp stigen.

Helena Sällström

Ibland kanske du har svårt att se vägen, nästa prick eller vägkors vägrar
ge sig till känna, och du får gå som i
blindo, gå i tro. Men du kan vara viss
om att Gud, som känner dig utan och
innan, inte låter dig gå vilse. Han väntar bakom nästa vägkrök. Dina steg på
stigen spelar roll – för andra, för Gud,
för dig själv.
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Att möta och upprätta
Så har vi kommit till den tredje av Församlingens fyra grundläggande uppgifter– diakoni. Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder ”tjänst”. Diakoni kan beskrivas som
”kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden”.
I pastoratets Församlingsinstruktion
beskrivs hur Vattholma pastorat vill
arbeta diakonalt och vilka behov som
församlingen vill möta. Diakonin
grundar sig i ett erkännande av människors okränkbara rätt att leva ett
värdigt liv och på människans ansvar
för skapelsen. Den främsta förebilden
för församlingens diakoni är Jesus
Kristus själv och hans sätt att möta
och upprätta, inte minst människor i
utsatta situationer.
Diakoni är församlingens gemensamma uppgift, inte bara en verksamhet utan också ett förhållningssätt
som ska genomsyra församlingens
vardag och liv. Församlingarnas diakonala arbete vill därför bidra till
upprättelse åt människor i utsatta situationer. I en orolig värld där många
känner sig osäkra om framtiden vill
församlingarna i Vattholma pastorat
vara en välkomnande och själavårdande miljö där alla får plats och kan
känna sig välkomna och behövda.
Det diakonala ansvaret gäller alla
åldrar och här behöver alla möten
med barn och unga betonas. Detta är
viktigt eftersom här bor många barn
och unga som kan behöva någon att
samtala med och få stöttning av. Idag
mår en hel del ungdomar dåligt och
har det jobbigt på olika sätt och här
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Det kan också uttryckas på följande sätt: ”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans
liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

vill församlingarna vara en positiv
miljö där de får känna sig sedda och
bli tagna på allvar.
Sannerligen vad ni gjort för någon
av dessa minsta som är mina bröder
(och systrar), det har ni gjort för mig,
säger Jesus. Matt.25:40
Pastoratet erbjuder samtalsstöd
men också ekonomiskt bidrag. Besöksgrupp finns i Lena och Tensta.
Varje halvår inbjuds till samtalsgrupp
för sörjande. Pastoratet erbjuder mötesplatser och gemenskap för daglediga. Anställda finns på några av
skolorna och är tillgängliga för samtal
och möten.
De som behöver familjeterapi hänvisas till Kyrkans familjerådgivning i
Uppsala som pastoratet stödjer ekonomiskt. Genom Svenska kyrkans internationella arbete får församlingsborna också bidra till internationellt
diakonalt arbete.
Under de kommande åren vill pastoratet särskilt satsa på att:
• Våra ungdomar och konfirmander ska få känna sig sedda och lyssnade till i samtal och enskilda möten.

• Läger för familjer.
• Besökstjänst där volontärer engageras skall eftersträvas, eventuellt i
samarbete med Lyckebokyrkan.
• Fler mötesplatser under kyrkans
tak och i samverkan med samhället
i övrigt.
• Hjälp med integrationssatsningar
för nyanlända och nyinflyttade.
Diakonalt arbete innebär bl a att anställda och frivilliga medarbetare möter
människor i olika utsatta situationer. Det
kan vara att ge stöd åt personer som
utsatts för fysiskt eller psykiskt våld,
är sjuka eller ensamma. Framför allt i
anslutning till olika kristna klosterordnar
har i äldre tider diakonalt arbete utförts
med vård av sjuka och nödlidande och
upprättande av hospital och andra
hjälpinrättningar i kyrklig närhet.
En kyrklig diakoni återupprättades i de
lutherska kyrkorna under 1800-talet
som en frivillig rörelse med kvinnliga
diakonissor vid särskilda moderhus (i
Sverige: Ersta diakoni, Samariterhemmet, Vårsta diakoni och Bräcke diakoni)
samt manliga diakoner (Stora Sköndal).
I Svenska kyrkan har diakonin på senare
tid knutits starkare till stiften.
KYRKBÄNKEN
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Charlotta - diakon

Här arbetar
jag

Nästan varje dag när jag kör över
ängar och gärden till arbetet i Storvreta tänker jag: ”Vilken nåd, vilken
välsignelse, vilken tur jag har som får
komma till en arbetsplats där det är
en sådan arbetsglädje, engagemang
och högt i tak.” Detta ger mig kraft
och ork att ge mig ut i stugorna runt
om i pastoratet. Att träffa människor
och vara till stöd för andra, att få dela
vardag, glädje, sorg, tro och komma
nära själva livet. För det är det jag gör
som diakon, kommer nära själva livet.
Varje dag får jag möta människor som
delar det man vill och behöver dela.

Vigningslöften
När jag vigdes till diakon i Uppsala
Domkyrka år 2009 fick jag avge följande vigningslöfte: ”En diakon skall
uppsöka, hjälpa och stödja dem som
är i kroppslig och själslig nöd, ge
kristen fostran och undervisning i
tron, i församling och samhälle vara
ett barmhärtighetens tecken och i
allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon skall leva som Kristi tjänare och
hjälpa människor att gestalta Guds
kärlek. Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida
och uppmuntra och frigöra Guds folk
till det som är gott, så att Guds kärlek
blir synlig i världen.”
Så stora och vackra ord. Men att
uppnå denna vision är inte endast diakonens roll utan hela församlingens.
Vi har alla ett uppdrag att som kristna
våga vara en medmänniska och finnas
där för varandra. En viktig roll för mig
är att försöka vara en samordnare och
lyfta viktiga frågor och att inspirera
människor i det diakonala arbetet. Vi
har i församlingen en fantastisk grupp
volontärer där det är mycket viktigt
med stöd och struktur för att leda
dem i deras arbete.
Diakonen arbetar i det tysta. Det
är sällan diakonen berättar om sitt
arbete, det är sällan det syns direkta
resultat. Det går inte att mäta med
någon enhet. Men det jag vet känner
jag i mitt hjärta. Om jag lyckas få en
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annan människa att må lite bättre har
jag lyckats! Om jag som diakon får en
människa att le har jag lyckats! Får jag
någon att se fram mot en morgondag
har jag lyckats! Kan jag med Guds
hjälp få någon att känna tillförsikt
och tro på sig själv är det fantastiskt!

Att vara nära
Men så finns det väldigt tunga stunder så klart i detta arbete som diakon. Stunder när man står inför det
omöjliga, där det är så tungt att vara
människa. Att vara nära i tid och rum.
Men det går. Det finns stunder då jag
inte behöver prestera, utan bara möta
den andre i dennes berättelse och bara
finnas där. Och det är stort bara det.
Det finns mycket att göra för en diakon. Här finns den ensamma människan, den gamle som inte får besök, den
ensamstående mamman med barnet,
den döende, den sjuke som hoppas på
en bättre morgondag, den som mist en
nära vän eller familjemedlem, den som
har alkoholen som bästa vän, den som
upplever att den inte kommer någonstans, den som väntar på att telefonen
ska ringa eller väntar på att hemtjänsten ska komma för att få byta några
ord med en levande människa, Den
människan som inte vill leva längre.
Och många fler som behöver någon
att samtala med, någon att dela tankar
och livet med.
Många händer behövs i detta arbete.
Vattholma pastorat kommer att öka
folkmängden de närmaste åren och

med det behoven vad gäller enskilda
samtal och tid för att hjälpa människor och då ökar trycket på diakonin
och diakonen. Som det ser ut idag är
det svårt att hinna med och behovet
kommer att bli större när befolkningen ökar.
Det är en stor utmaning för kyrkan idag att få fler besökare till gudstjänsterna. Där finns en del att göra. I
Vattholma pastorat har vi många mötesplatser där vi kan mötas och dela
ögonblick tillsammans. Möten med
andra människor där livet kan få en
annan vändning, en annan innebörd
och en annan riktning.
Vid arbetsdagens slut kör jag hem
över ängar och gärden. Jag försöker
lämna arbetet med ett gott samvete.
Jag försöker känna att jag gjort vad jag
kunnat den dagen, efter bästa förmåga. Men samtidigt vet jag att jag inte
räcker till för alla. Inte på långa vägar.
Behovet är större än jag kan möta men
ibland kan jag vila i känslan av att det
är som det är.

Guds händer
Diakonin behövs. Guds händer verkar
i Vattholma pastorat genom alla människor som engagerar sig för andra
människor. ”Jag har inga händer mer
än dina,” säger Jesus. Gud behöver oss
till att verka i vardagen och han behöver dig och mig och våra händer.
Detta är vad diakonin handlar om,
att se och möta varandra i kärlekens
tecken. Tillsammans möter vi livet
när det kan vara som bäst eller som
skörast. Och vi kan bära varandra.
Du ska orka genom livet. Kyrkan
finns där för dig genom hela livet.
Medmänniskan kan finnas med på en
bit genom livet. Vi är människor som
möts och vi delar en stund på jorden.
Livet är det vi har och det ska vi vårda,
livet ska vi skapa och se det som en
möjlighet. Och Gud gör framtiden
möjlig.
Charlotta Sörensen Nilsson
Diakon i Vattholma pastorat
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Vägen från Zimbabwe till Vattholma
Född i Cambridge under ett uppehåll
något år på vägen till Zimbabwe, efter
tio år söder om Sahara gick livsvägen
vidare till Rottne i Småland tills det
var dags för prästsonen Martin Svensson att lämna föräldrahemmet för att
dra till Stockholm.
Martin Svensson, nu 50 år gammal
och uppsalabo, är Vattholma pastorats nya kyrkomusiker med placering
i Tensta och Lena församlingar. Vi
träffades en av de sommarvarma dagarna i juli för ett samtal i skuggan på
altanen.
I Stockholm blev det utbildning
vid Musikhögskolan och SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. Så
småningom följde också en musikterapeututbildning.
Åren i Zimbabwe satte betydelsefulla och goda spår. Att det blev
Zimbabwe med mamma, pappa och
syskonen berodde på att föräldrarna
var missionärer. När Martin var 25 år
återvände han till sin barndoms mar-
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ker, nu anställd av Svenska kyrkan för
att arbeta som musiksekreterare i den
Evangeliska lutherska kyrkan i Zimbabwe.
– Det var fina år, berättar Martin.
Jag höll workshops med körsångare
och körledare ute i församlingarna,
undervisade i körledarskap och liturgisk musik. Vi hade också ett ekumeniskt samarbete med Sverige, Finland
och Tyskland.
Efter sex år, 1999, återvände Martin
till Sverige och kom till Uppsala för
att en tid arbeta som musikkonsulent i Uppsala stift. Men efter det har
han arbetat tio år som musiklärare.
Han har också varit ledare för kurser
i teamutveckling, där deltagarna får
lära känna sig själva genom musiken.
En musisk person brukar man kalla
någon som har en medfödd musikalisk energi, det är nog en passande
beskrivning av Martin Svensson. Han
uttrycker sig med en rad olika instrument och som körledare och terapeut

ingår även den mänskliga rösten i
verktygen. Han har också prövat på
kyrkomusikeryrket ett halvår då han
var vikarierande kyrkomusiker här i
pastoratet.
– Den gången var det på halvtid
men nu vill jag gå in i det här uppdraget mer helhjärtat. Tiden i församlingen för ca tio år sedan gör att jag
känner flera av körsångarna i Tensta
och Lena kyrkokör och även andra
församlingsbor och jag känner mig
väldigt välkommen tillbaka.
Idag bor Matin Svensson tillsammans med sin fästmö Sofia Ling i
Uppsala och de har också skaffat sig
en sommarstuga i Björklinge. Sofia
är historiker vid Uppsala universitet.
Martin och Sofia har båda barn från
tidigare äktenskap, Martins tre döttrar och Sofias dotter.
Martin Svensson hälsas välkommen
till pastoratet i högmässan den 14 oktober i Tensta kyrka.
Text: Anki Lindström Larsson
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Endagsretreat

I höst anordnar Vattholma pastorat en
endagsretreat i Tensta lördagen den 10
november.
Retreat innebär att man drar sig tillbaka,
tar en paus från allt man har omkring sig
och bara är. Vi gör det i tystnad – den
goda tystnaden som vi delar med varandra. I tystnaden finner själen vila, jag
får släppa mina roller och funktioner och
närma mig mitt sanna jag.

Foto: Gustaf Hellsing, IKON

Innehåll:
Tyst meditation
Guidad meditation
Meditativt måleri
Avspänningsövning
Andakt

Att rusta sig för livet
Välkommen till meditation i församlingsgården Storvreta alla söndagskvällar utom sista söndagen i
månaden. Höstens första meditationstillfälle blir den 2/9.
Kl 18.30 Introduktion för dig som
är ny eller inte har mediterat på länge.
Kl 19.00 Avspänningsövning.
Kl 19.30 Tyst meditation

Vad är meditation?

Meditation är att sitta sig till stillhet,
där vi övar oss i att bara vara.
Utifrån våra olika behov möter oss
meditationen där vi befinner oss i livet. Djupast sett i meditationen öppnar vi upp för ett möte med Gud.
Meditationen hjälper oss samtidigt
att hantera stress, få en bättre kroppskännedom, hitta vår kreativitet, möta
oss själva.

Vad sker i meditationen?

Oavsett vilken utgångspunkt vi har
när vi börjar meditera, är det gemensamma att det sker något. MeditatioKYRKBÄNKEN
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nen påverkar oss positivt både fysiskt
och mentalt samt vidgar vårt medvetande.
På ett kravlöst sätt, bara genom att
vara, gör vi oss av med jobbiga erfarenheter vi bär på, samtidigt som vi
når ett djupare skikt i vårt medvetande, där våra inre tillgångar och förmågor frigörs.
Meditationen gör oss bättre rustade
att leva som hela människor.

Hur mediterar man?

Vi sitter på stol eller meditationskudde, med en så upprätt hållning som
vår kropp klarar av, för att andningen
ska kunna passera så fritt som möjligt.
Andningen är vårt bästa instrument
för att föra oss till stillhet.
Tankarna får komma och gå, utan
att vi hakar upp oss på dem. Vi sitter oss till stillhet, öppna för vad som
kommer.
Vill du veta mer, hör av dig till Mia
Gregstedt tel 0725–759676 eller mia.
gregstedt@svenskakyrkan.se

Man deltar i "programpunkterna" i den
omfattning man själv vill.
Kostnaden för retreaten inkl mat är
350 kr. Sista anmälningsdag är onsdagen den 7 november.
Vill du veta mer eller anmäla dig, hör
av dig till Mia Gregstedt tel 0725–
759676 eller mia.gregstedt@svenskakyrkan.se

Temakvällar
”Andlig längtan”

I höst fortsätter serien av temakvällar under temat: ”Andlig
längtan”.
27 september kl 19.00 i Trekanten, Vattholma: Låt tystnaden
tala – om kristen djupmeditation,
med Mia Gregstedt.
25 oktober kl 19.00 i Tensta
sockenstuga: Taizé – gemenskap
över alla gränser, med Kristina
Lockner.
22 november kl 19.00 i Storvreta
församlingsgård: Franciskus, Gud
lille fattige – om ett sätt att leva
livet i glädje, fred och rättvisa,
med Rolf Larsson
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Barn-och familjegrupper
Verksamheten startar vecka 36.

Lena församling

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

Ärentuna församling

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

Tensta församling

Tensta sockenstuga
Tisdagar
9–12 Öppen hus
Information: Emmeli Andersson,
Mattias Boije

Barnkörer

Ärentuna församling

Storvreta församlingsgård
Torsdagar kl 14–15. Sångsvamparna,
fsk–åk 2. Start 6 september
Mellanmål serveras från kl 13.30. Yngre
barn hämtas vid skolan kl 13.30 och följs
tillbaka efter övningen
Tisdagar kl 14.45–15.30. Sångstjärnorna, åk 3 och uppåt. Start 4 september
Mellanmål serveras från kl 14.30.
Information: Margaret Ranudd

Lena församling

Trekanten
Onsdagar
Start 3 oktober. Tid se pastoratets
hemsida.

Tensta församling

Brnkören startar senare i höst. Se pastoratets hemsida.
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För hantverkssugna

Vill du sy, sticka, virka, brodera eller annat
över en enkel fika? Eller bara umgås med
trevliga människor? I pastoratets hantverksgrupper kan du småprata, handarbeta, byta erfarenheter och mönster
I Tensta församling träfas vi i Stickcaféet
tisdagar udda veckor kl 18 – 21 i Sockenstugan i Tensta, med start v. 35.
I Lena församling träffas vi på Hantverkscaféet tisdagar kl 18 – 20 på Trekanten i
Vattholma, med start v. 36.
I Ärentuna församling träffas vi i Sy- och
stickcaféet onsdagar jämna veckor kl
18 – 20.30 i Storvreta församlingsgård,
med start v. 36.

En gemensam resa till Syfestivalen i Älvsjö planeras i slutet av oktober. Intresseanmälan görs till Gabriella Bergkvist (se
kontaktuppgifter på sid 15).

Onsdagskul fsk–åk 4

Onsdagskvällar för åk 5–7

Onsdagskul blir det i Storvreta församlinsgård i höst. En skapande verksamhet där vi pysslar, leker, sjunger,
spelar teater m.m. Onsdagskul vänder
sig till fsk–åk 4 och håller på mellan 14
och 17. Fika finns från 13.30
Möjlighet finns att äta middag med
familjen klockan 17, vuxna 30 kr, barn
gratis. Anmälan om man vill äta middag senast måndagen till expeditionen.
Ansvariga/frågor: Ulla-Karin Zetterström, Ingrid Ivarsson. Adr se sid
15.
Anmälan till gruppen görs på
svenskakyrkan.se/vattholma under
barnverksamhet i Ärentuna församling, anmälningslapp, eller skicka
samma uppgifter med e-post.

Onsdagskvällar i Storvreta församlingsgård är bak- och spelkvällar för
dig som går i åk 5–7!
Klockan 17 får du som deltar i verksamheten komma och äta lätt middag,
sedan börjar vi verksamheten ca 17.30
och håller på till 20. Vi bakar, spelar
spel, leker och tävlar.
Det är en öppen verksamhet, så man
får komma och gå som man vill. Det
finns alltid möjlighet att bara sitta i
en soffa och hänga. Men du som kommer behöver fylla i en kontaktinformationslapp första gången du kommer.
Fika och mat är gratis!

Onsdagskul och ungdomskvällen kör igång 5 september och håller på fram till
28 november. Inga träffar v. 44 (31.10) och v.47 (21.11) pga höstlov och
globalvecka.
KYRKBÄNKEN
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Matlag för kvinnor

Välkommen du kvinna till ”Matlag för
kvinnor”. Kom och ät en bit god mat och
umgås med andra damer i alla åldrar.
Vi umgås över en måltid och hittar kanske nya vänner och intressen. Ingen föranmälan behövs och maten är till självkostnadspris.
Du är välkommen till församlingsgården
i Storvreta mellan 11 och 15 på följande
dagar under hösten:
13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov
och 6 dec.  
Information: Charlotta Nilsson diakon. Se
kontaktuppgifter sid 15.

Gubbarna

”Gubbarna" startar efter sommaruppehållet den 6 september. Det förväntas
en viss uthållighet i denna grupp att äta
oförändrad lunch, ärtsoppa, ugnspannkaka, kaffe, och man deltar, allt efter lust
och vilja, i samtal och tankeutbyte, kommenterar dagshändelserna i allmänhet,
sporten i synnerhet och favoritlagen med
envishet.
Denna skara tillämpar frånvaroanmälan
dvs kan man inte komma meddelar man.
Nyanmälningar som läggs till adresslistan
tas emot av Alf G. Lindström, 36 62 53,
och av expeditionen, 36 62 10.

Träffpunkt dagtid

Kyrkträffen

Tensta sockenstuga

Storvreta församlingsgård

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.
12 sept En resa i tiden. Pastoratsresa till
Skokloster och Sigtuna. (Se sid 13)
19 sept Många utmaningar för kyrkorna
i Indien, Henrik Rosén berättar och visar
bilder
3 okt Allt om pelargoner. Mats Asplund
från Pelargonfönstret i Örbyhus
17 okt Kyrkliga historier. Kyrkvaktmästare Cecilia Johansson berättar
31 okt Blandat och gott. Sång och musik med Charlotta Sörensen-Nilsson och
Margareta Ranudd
14 nov Till dig. Anna-Lena Josefsson och
Cajsa Litzell Skogholt sjunger och spelar
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 3/12 till Camilla von Knorring, 072–731 11 55

Lena församling under höstterminen

Varannan tisdag 11–13.
Lunch 50 kr.
12 sept En resa i tiden. Pastoratsresa till
Skokloster och Sigtuna. (Se sid 13)
18 sep Israel – en resa mellan hopp och
förtvivlan. Emma Hedlundh, präst i Bälingebygden, berättar om sin resa till Israel, en av de platser som spelar så stor
roll i den kristna trons historia.
2 okt Mitt Indien. Henrik Rosén, är teolog och forskar om kyrkorna i Indien. Han
berättar om Indienresor som han gjort
som forskare, missionssekreterare och
ekumenisk fredsarbetare.
16 okt Finlandssvensk förmiddag. Finlandssvenske Mattias Boije spelar och
sjunger pärlor ur den finlandssvenska
visskatten.
30 okt Livskris – livsglädje. Ett kåserande
föredrag utifrån egna dikter och erfarenheter med Hans Öhman, präst sen 48 år.
13 nov Vi möter advent och julen i musikens tecken med diakon Charlotta Sörensen Nilsson och kantor Margareta
Ranudd.
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.

Lena kyrka stängs för renovering under hösten och efter upptaktsgudstjänsten den 2 september blir Trekanten den plats
där man möts både vardag och helg. Körrummet blir församlingens gudstjänstrum tills kyrkan åter öppnas.
Ur höstprogrammet
Uppgifter om Familjeverksamheten och
hantverksgruppen se sid 8.

• Upptaktsgudstjänst, söndag 2 sept
kl 11 i Lena kyrka, enkel lunch och
kaffe efter. Välkomnande av Margareta
Westin Olsson.
• Dopfest, söndag 30 sept kl 11. Alla
som döpts under året bjuds in till Trekanten för en festgudstjänst.
•Stjärnsmällen, 1:a advent kl 11, vår
årliga adventspyssel- och risgrynsgrötätardag på Trekanten.
•Onsdagsluncher serveras 11.30–13
under hösten 19 sept, 10 oktober, 14
november och 5 december.
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Tack!

Här avtackas Marie Papadopoulou och Ulrica Sjöström för de
goda insatser de gjort för Lena församling som präst och kyrkomusiker i församlingsarbetets många olika delar. De önskades
också lycka till i kommande uppgifter.

Från dopfesten 2017

9

Drop in–
dopdags

Lördagen den 6 oktober bjuds det in
till dop i Storvreta församlingsgård
och kapell.
För dig som vill bli döpt, för er som
det ”inte blev av” när barnet var litet,
för dig som bara är tacksam över att
allt redan är ordnat, här är tillfället i
höst!
Kl 13–16 finns präst, musiker och
kanslist redo att prata dop och hålla i
en fin dopgudstjänst just för dig. Efter dopet står sedan tårtbordet uppdukat i Stora salen för dopfest. Ingen
förbokning behövs. Vill man ta med
sig fler än bara familjen gör man det.
Det är enkelt, okomplicerat och helt
gratis. Dopklänning finns att låna.
Ballonger till alla barn och presentpåse till dopföljet.
Dopet är ofta den lilla människans
första stora fest och ett fint tillfälle att
bli välkomnad in i såväl den närmsta
familjen som den större gemenskap
som är kyrkan, Guds familj. I dopet
bekräftas uppdraget som människa:
att vara Guds medarbetare och verka
för Guds rike här på jorden. Varje
människa (!) är viktig och värdefull
just för den individ den är. Det poängteras i dopet.

Välkommen till dop hälsar prästen Kristina Lockner. Foto: Mona Eriksson.

Genom dopet blir man också medlem i Svenska kyrkan, vilket har den
praktiska betydelsen att man inte
bara har tillgång till kyrkans verksamhet – den är öppen för alla – men
också får riktad information om den.

Man riskerar på så sätt inte att missa
viktig information om t ex konfirmandverksamhet, utflykter, andlig
fördjupning eller annat. Som medlem
är man dessutom röstberättigad redan
från 16 års ålder i Kyrkovalet.

gudstjänsten i Bygdegården. Skördelotteri utlovas och den som vill bidra
till det med frukt och grönt är varmt
välkommen att göra det. I samband
med kyrkkaffet finns också möjlighet

att ta del av församlingens olika verksamheter och lära känna företrädare
för församlingen i form av både anställda och frivilligt engagerade.

Träd in i dansen
i Tensta kyrka
Förra höstens succésamarbete mellan
folkdanslag, folkmusiker och kyrkokör upprepas även denna höst.
På Tacksägelsedagen den 14 oktober
kl 11 får vi möjlighet att fira ”Träd in
i dansen – en svensk folkdansmässa”
tillsammans med Tensta folkdanslag,
Kyrkokören i Tensta & Lena och musikerna Erika Lindgren Liljenstolpe,
Robert Larsson och Örjan Englund.
I gudstjänsten välkomnas också pastoratets nye kyrkomusiker Martin
Svensson.
Tensta kyrka smyckas som vanligt
på Tacksägelsedagen av Tensta kyrkliga syförening, som också bjuder in
till traditionsenligt kyrkkaffe efter
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Det härliga sommarjobbet

7 långpannor kladdkakor, 135 liter glass
och otaliga liter kaffe senare sitter vi
här efter årets Sommarcafé och Midsommarfirande och känner oss nöjda
över de två veckor som varit. I år har
vi haft 18 härliga ungdomar som med
glädje tagit sig an det arbete som det
innebär att hålla café, dagläger, teater
och midsommar igång.
För många ungdomar som kommer
hit och jobbar är detta deras första
sommarjobb medan andra arbetat
tidigare. Hur är det då att som ungdom jobba under dessa händelserika
veckor? Vad är det som gör att de varje

morgon kommit hit med ett leende.
Josefin, 17 år, säger att umgänget,
och att skratta och spela musik tillsammans samtidigt som man jobbar
har varit roligast. Det har varit roligt
med alla barn som kommit hit som är
så gulliga och med alla glada föräldrar
som hänger här, säger hon. Emma 15
år tycker att det har varit roligt att få
lära sig att jobba med människor på
egen hand. Det har varit bra och man
utvecklas verkligen som person, säger
hon. Ronja 17 år tycker att utflykten
till Vattholma med daglägret var roligast.

För Noah, 15 år, är detta första sommarjobbet även om han har jobbat
extra som domare. Han tycker det är
positivt att de fått så mycket eget ansvar och att man hjälps åt att utföra
uppgifterna. ”Att jobba som domare
är väldigt fritt men nu fick jag känna
på det där med att gå till jobbet varje
dag, bra träning inför arbetslivet,” säger han. Vilken var bästa glassmaken i
år då? Jon, 15 år, tvekar inte en sekund
när han utbrister: ”Saltlakrits!”
Robin Pettersson & Ida Klinkert Egrenius
Köksansvariga Sommarcafé 2018

Ärentunakören
Ärentunakören är en blandad kyrkokör i Ärentuna församling som övar
på onsdagar kl 19–21 i församlingsgården Storvreta, med start 5 september. Att sjunga i kör är roligt, socialt och nyttigt för både kropp och
själ. Vi sjunger olika musikstilar och
tonspråk, klassiskt, svängigt, stillsamt, visor, gospel. Förra våren gjorde vi en körresa till Zürich. Till hösten
medverkar vi i gudstjänster, kommer
att ha en dag med sångteknik samt
den traditionella julkonserten.

4H på besök

Ett omtyckt inslag under Sommarcafédagarna i Storvreta var då 4H-gården kom på
besök. Små och stora bekantade sig med husdjuren som var inbjudna. Man kan förmoda att de fick sig en och annan godbit instoppad till sig genom stängslet.
KYRKBÄNKEN
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Inför terminsstarten söker vi sångare i olika röstlägen. Kom och prova
på! Frågor och anmälan: Margareta
Ranudd
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Pastoratsresa 12 sept

En resa i tiden

Dagsprogram
8.00
Avresa från Klubbis
8.20
Påstigning vid Tensta kyrka
8.45
Påstigning vid Storvreta
församlingsgård
9.45
Kaffe på Skoklosters slott
10.15 Visning Skokoster
11.30 Andakt Skoklosters kyrka.
12.30 Lunch på slottet
13.30 Avresa
14.00 Ankomst Sigtuna. Eftermiddagskaffe på Tant Brun.
15.00 Egen tid
16.00 Hemfärd

Resan kostar 300 kr. Ha gärna
jämna pengar. Anmälan till Församlingsexpeditionen senast 7 sept,
018–366210, vattholma.pastorat@
svenskakyrkan.se

Ur församlingsboken
Tensta
Döpta
5/7

Helena Emilia Margery HellströmJernberg

Konfirmerade
1/7

Avlidna
8/6

Julia Weckström
William Sorsa
Ida Jansson
Linus Lindskog
David Erlingsson
Bo Olov Karlsson

Lena

Döpta
13/5
26/5
1/7
8/7

Egil Ludwig Reginiussen Hildebrand
Samuel Einar Rystedt
Lily Elise Alm
Oscar Per Nils Helin

26/5

Patrik Fritjofsson
Emma Andersson

12/5
19/5
20/5
20/5
26/5
10/6
10/6
16/6
16/6
16/6
6/7

Evenina Olivia Vera Hellman
Lilly Alice Wilda Noelia Byberg
Eleonora Anna Maria Rubbetoft
Maya Linnea Gerdrup
Tilly Anna Eriksson
Sam Erik Mathew Lester
Noel Andreas Tuvesson
Alvar Karl Richard Hård
William Dan Mikael Pederson
Noel Theodor Sahlgren
Milo Albert Oliveskog

6/5

William Borup
Beata Iverhed
Sophia Lindfors
Max Lövheim
Sandra Nordlund
Moa Nygren
Ellie Olsson
Ella Wallner
Arvid Vänman
Sara Östman
Jennifer Andersson
Daniella Davies
Amanda Kastberg
Isabella Kumlin
Emil Persson
Josefin Stenbacka
Sara Vilén
Indra Willén
Saga Wåhlin

Konfirmerade

Konfirmerade
Vigda
16/6

Christian Enström och Linda Leach

20/6

Ulf Qvarfort

Avlidna

Ärentuna
Döpta
6/5
12/5
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Ester Vanja Gunilla Larsson-Beverin
Ronja Karin Maria Rådman

26/5

16/6
1/7

Vigda
8/7

18/7

Avlidna
17/5

Josefine Olsson
Moira Last
Dante Janols
Elin Haukkola
Trotte Gäreskog
Tina Rosberg
Shima Melina Haddady Shali
och Raham Sedeghat
Christoffer Persson
och Marina Falk
Birgit Irene Schilén

Drop in-dop
6/10 13–16
Storvreta
församlingsgård
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Midsommarfirande vid
församlingsgården

”Ett stort tack till Curt Karlsson i
Låta som även detta år kom med
björkar inför vårt midsommarfirande.
Detta har han gjort i många år! Varmt
tack Curt.”

Det är en kär tradition för många storvretabor att fira midsommar vid församlingsgården.
Man hjälps åt att klä majstången, det blir dans och underhållning och dessutom frestar sommarcaféet med härligt kaffebord.

Kyrkans hus tar form
Arbetet med Kyrkans Hus i Skyttorp går framåt, den här bilden togs
i juni. Nu ser man hur det lilla lekrummet tydligt tar form, hur högt
kapellet kommer att vara och att det blir träpanel på huset. Ett par
bilder från taklagsfesten 15 juni med byggfirmans anställda, pastoratets berörda anställda och församlingens förtroendevalda.

KYRKBÄNKEN
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På läger med sommarkonfan
Det var med blandade känslor jag
steg av bussen vid Hållandsgården
i Åre några dagar före midsommar.
Lite vemod fanns det, eftersom jag
nyss slutat min tjänst i Vattholma
pastorat. Lite nyfikenhet, vad skulle
det innebära att åka med som prästpraktikant? Men den dominerande
känslan var ändå glädje. Glädje över
att vara tillbaka på den härliga gården
igen. Glädje över att få en vecka där
varje dag ramas in av bön i den vackra

14

stavkyrkan. Och så förstås stor glädje
över få åka på läger med några av våra
härliga ungdomar!
Även om man kommer tillbaka till
samma plats och har ett liknande upplägg blir varje läger unikt. I år hade vi
börjat med några dagar på hemmaplan
innan vi åkte, så det behövdes ingen
"startsträcka" för att få igång gruppen.
Som tidigare år blev det en topptur
och en vandring med övernattning,

men det var första gången som några
vågade sig på att bada i iskalla Blanktjärn! Eftersom vi åkte över midsommarhelgen fick vi också fira midsommar vid Undersåkers hembygdsgård
för första gången. Många gjorde sig
fina med blomsterkransar i håret och
några hjälpte till att smycka och resa
midsommarstången.
Det var en fin grupp att åka på läger med, alla konfirmander visade stor
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hänsyn till och omsorg om varandra.
Självklart blev det lite gnäll ibland
– t ex när de skulle vara knäpptysta
och klara sig utan sina telefoner i en
och en halv timme – men de gjorde
det ändå och kunde uppskatta det efteråt. De unga ledarna var som vanligt
fantastiska, med initiativförmåga och
engagemang tog de ett stort ansvar för
allt från lekar till andakter. I utvärderingen fick alla bland annat beskriva
lägret med tre ord. Tre ord som återkom i många utvärderingar var: roligt,
lärorikt och gemenskap.
Konfirmandtiden bjuder på många
olika saker, men en av de viktigaste
(tycker jag) är att man får prova på
kyrkans liv lite extra. De flesta konfirmander går i fler gudstjänster än annars, sjunger fler psalmer, ber fler böner, läser mer Bibel, funderar kanske
mer på livets stora frågor och pratar
lite mer om de frågorna med andra.
Ännu mer påtagligt blir det här när
man åker på läger, där man verkligen
marineras i bön, undervisning och gemenskap. Det gäller förstås inte bara
konfirmander utan också ledare, både
unga och gamla. Även om man blir
ganska trött av de långa och intensiva
dagarna är ett bra läger andligt uppbyggande för alla som är med. Och
Vattholma pastorat gör väldigt bra
läger!
Text och foto: Pontus Adefjord

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
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: 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

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: 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
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tel: 070–224 04 97
tel: 073–061 38 10
tel: 070–189 11 72
tel: 35 00 16
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Gudstjänster i våra kyrkor
Augusti
26 sönd 13 sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Mässa, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta

September

2 sönd 14 sönd eft Trefaldighet
11.00 Upptaktsgudstjänst.
Välkomnande av ny präst, Lena
11.00 Högmässa, Storvreta
4 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
9 sönd 15 sönd eft Trefaldighet
9.30 Gudstjänst, Tensta
11.00 Mässa, Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
11 tisd 18.30 Veckomässa
16 sönd 16 sönd eft Trefaldighet
11.00 Söndagsgudstjänst,
Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Gudstjänst. Efter 		
gudstjänsten surström-		
ming, PRO-kören. Tensta
16.00 Konsert, ”Svindlande
höjder”, Ärentuna kyrka
18 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
23 sönd 17 sönd eft Trefaldighet
11.00 		 Högmässa med
gäster från Zimbabe, Storvreta
28 tisd 18.30 		 Veckomässa, Storvreta
27 tors 18.00 		 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka serveras
från kl 17.00
19.00 ”Andlig längtan”,
Trekanten. (Se sid 7)
30 sönd Den Helige Mikales dag
9.30 		 Mässa, Tensta
11.00 		 Familjegudstjänst
med dopfest. Trekanten
11.00 		 Gudstjänst med små
och stora, barnkör, Storvreta
15.00 		 Musikcafé, ”Har du
visor min vän”, Storvreta

Oktober
2 tisd

18.30 Veckomässa, Storvreta

7 sönd 19 sönd eft Trefaldighet
9.30 Birgittagudstjänst,
Tensta
11.00 Högmässa, kyrkokören.
Kyrkkaffe, Ärentuna kyrka
18.00 Enkel mässa, Trekanten
9 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta

14 sönd Tacksägelsedagen
11.00 ”Träd in i dansen”, 		
folkmusikmässa, kyrkokören,
dansare, musiker. Välkomnande
av ny kyrkomusiker,Tensta
16 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
21 sönd 21 sönd eft Trefaldighet
11.00 Gudstjänst, Trekanten
11.00 Ekumenisk mässa, 		
Storvreta
14.00 Gudstjänst med afternoon tea, Sockenstugan Tensta
23 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
25 tors 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka serveras
från kl 17.
19.00 ”Andlig längtan”, Sockenstugan, Tensta. (Se sid 7)
28 sönd 22 sönd eft Trefaldighet
9.30 Mässa, Tensta
11.00 Gudstjänst med små
och stora, barnkör, Storvreta
17.30 Samtalskväll, Storvreta
18.30 Mässa, Storvreta
30 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta

November
3 lörd

Alla helgons dag
11.00 Högmässa, Storvreta
18.00 Minnesgudstjänst för
Tensta och Lena församlingar,
Tensta

4 sönd Sönd eft Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst, Trekanten
16.00 Minnesgudtjänst,
Ärentuna kyrka
6 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
11 sönd 24 sönd eft Trefaldighet
9.30 Högmässa, Tensta
11.00 Mässa i ung ton. Konfirmanderna medverkar.
Storvreta
13 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
18 sönd Sönd före Domsöndagen
11.00 Gudstjänst, Trekanten
11.00 Högmässa, Storvreta
14.00 Familjegudstjänst,Tensta
15.00 Musikcafé, ”Till höstens
lov”, Storvreta
20 tisd 18.30 Veckomässa, Storvreta
22 tors 18.00 Pannkaksgudstjänst,
Storvreta. Pannkaka serveras
från kl 17.
19.00 ”Andlig längtan”, Storvreta. (Se sid 7)

Fira Birgitta!

På Birgittas namnsdag, 7 oktober,
bjuds vi in till temagudstjänst i Tensta
kyrka med heliga Birgitta i fokus. Vi
ser närmre på målningarna längst bak
i kyrkan i det s.k. Birgittakoret, lär oss
mer om Birgitta och tar Barnens skåp
på allvar i bruk. Det kommer bli en enklare gudstjänst för både stor och liten,
gammal och ung.
I gudstjänsten kommer Syföreningen
att dela ut biblar till församlingens
5-åringar. Det är också upptaktsdag
för pastoratets Sommarkonfa.

Musik i Ärentuna
församling

16 sept Ärentuna kyrka kl 16.
”Svindlande höjder”. Sara Eriksson,
sopran, Gaianeh Pilossian, violin, Ruth
Spargo, cello
30 sept Storvreta församlingsgård kl15.
”Har du visor min vän”. Musikcafé
med gruppen Fyra vänner och en gitarr
(Solveig och Bertil Teodorsson, Kerstin
och Kees Geurtsen).
18 nov Storvreta församlingsgård kl15.
”Till höstens lov” Musikcafé med gruppen Gudrun och vänner. De framför
egna sånger i jazz- och folkton till
bilder av naturfotografen Mats Wilhelm som också spelar klarinett och
sax. Övriga musiker är Johan Rosén,
piano, Tomas Rylander, kontrabas, P-O
Lundqvist,t sopransax, Stefan Jagell,
kongas och Gudrun Rosén, sång och
flöjt.

