I din närhet
I din närhet ﬁnns en välkomnande kyrka
som vill förmedla hopp och ge rum för
reﬂektion om livets frågor.

Med din medlemsavgift stödjer
du bland annat

Tensta
kyrka

Gemenskap ﬁnns i våra grupper för barn,
ungdomar och vuxna. Våra präster och
vår diakon erbjuder samtal under
tystnadsplikt.

Vattholma
Lena
kyrka

Tensta, Lena och Ärentuna församlingar
har tillsammans ett 20-tal personer
anställda och ett stort antal ideella
medarbetare i olika åldrar som möjliggör
vår breda verksamhet. Vi bedriver
verksamhet i Tensta, Lena och Ärentuna
kyrkor, i församlingsgården och i kapellet
i Storveta, i Kyrkans hus i Skyttorp och i
församlingsgården Trekanten i Vattholma.
Församlingarna samarbetar och har en
gemensam församlingsexpedition som
ligger i Storvreta, du når den på telefon

Medlem

Våra kyrkor

K

yrkobyggnader för stillhet,
gudstjänster och musik.
Det är byggnader som har ett
symboliskt värde för området.

U

ppmärksammandet av livets stora
tillfällen; dop, konfirmation, vigsel
och begravning.
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Storvreta
församlingsgård
och kapell
Ärentuna kyrka

Ärentunavägen 3
intill Ärentunaskolan

018-36 62 10.

E4-avfart 189
Uppsala

E

tt diakonalt och socialt arbete både i
Sverige och i andra länder.
Det handlar om krisberedskap, hembesök,
familjerådgivning, mötesplatser för
ensamma, samtal med sjuka och sörjande
och mycket mera.

E

n särskild omsorg om barn och unga.
Lyhördhet och dialog för ungas växande
och trygghet.

E

tt engagemang för flyktingar, för
minoriteter och för utsatta människor.

Svenska
kyrkan vill
inspirera till
framtidstro
i både ljusa
och mörka
stunder.

Gudstjänster
Vi ﬁrar gudstjänst i våra kyrkor varje
söndag, se unt eller vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/vattholma
för tider.
Gudstjänstlivet präglas av årstiden och
kyrkoårets variation. Här ﬁnns plats
för barnens musikaler, brusande
orgelmusik och mäktig psalmsång,
körer och instrumentalister. Det ﬁnns
också möjlighet till stillhet och bön.

Guds närvaro
i världen
föregår allt
annat.
Det är i Gud
som vi lever,
rör oss och
är till.
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Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör
det möjligt att orka leva och det hopp som
kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död.
Svenska kyrkan vill ge rum för möten
med Gud och med den som tydligast låter
oss ana vem Gud är, Jesus Kristus.

Välkommen!

Svenska kyrkan vill ge rum
för den närvaron i livets alla skeden.
Välkommen!

