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Det sjungs i Språk Caféet!

Pastorns reflektioner: En ingång till liknelseparet i Matt 13: 31-35.
Tito Colliander resonerar i sin bok Blick om en vigselring som
tappas bort av en man på en dyig sidoväg ute på landsbygden.
Jag återger berättelsen friare, kortare och något mustigare.
Vigselringen försvinner in i jordens mylla. Den trampas
ner djupare och djupare in i jordens dy av människor, hästar
och lastvagnar. Under många år får vigselringen uppleva
jordens värme och kyla, tjäle och upptining och alla jordens
årstider. Den är omgiven av konstant mörker i jorden där den
råkat hamna. Nu hittas vigselringen ett par hundra år senare.
Frågan som uppstår, hos Colliander, är om ringen har upphört
att vara just en vigselring? Vetenskapen kan inte svara på de
här frågeställningarna. Man kan inte mäta och väga ringen och
ge ett svar på sådana frågor.
För Colliander var svaret på frågeställningen solklart. Det är en
vigselring och kan inte vara något annat. Den har välsignats vid
ett kyrkoaltare av en längesedan avliden präst. Där och då fick
ringen sin egenskap att vara en vigselring. Historien och
omständigheterna kan inte ändra på ringens egenskap att vara
en vigselring.
På liknande sätt, anser jag, är det med Himmelrikets
hemligheter. Att trots att det är dolt och osynligt här i världen
har evangeliet en sådan kraft att en dag kommer det att nå upp
till himlen och genomsyra allt. För Guds rike är inte av denna
världen. Den som tar emot Jesus Kristus tar emot Vår Fader
som är i himlen. Det kan möjligen synas på frukten, likt man
såg Fadern i Jesus, men i övrigt är uppståndelsekraften
osynligt. Resten är Himmelrikets hemligheter.
(Ur min predikan 2:a advent 2018 i TK.)
Petri Kinnunen

TIA – Språk Caféet
(se Foto © Fazlur Rahman Khan på framsida, med tillåtelse.)

Språk Caféet som är på tisdagar och onsdagar mellan kl. 17.0019.00 har kommit igång under hösten.
Deltagarantalet har vissa kvällar varit över förväntan då det
kommit bortåt tjugo deltagare för att utveckla sitt svenska
språk. Vissa kvällar har det varit ett fåtal men i genomsnitt har
det kommit närmare ett tiotal deltagare per kväll.
På fredagskvällar mellan kl. 17.00-19.30 varannan vecka har vi
haft en så kallad ”Fredagskväll” med teman och ibland inbjudna
talare. Dessa kvällar har varit välbesökta.
Nu den 21 december har vi en Mångkulturell julfest, en knytfest
där alla kan ta med sig någon av sina jultraditionsrätter. Vilka
kan avsmakas till julsånger som som vi sjunger tillsammans.
Volontärer är mycket välkomna att delta på Språk-Caféerna
efter möjlighet och intresse!
Fazlur Rahman Khan som är medarbetare i
Språk Caféet har fått utökad tjänst i
Tenstakyrkan.
Han hjälper bland annat till med matchning för
arbetssökande ut emot arbetsmarknaden. Till
vår glädje har det lyckats i några fall här under
hösten.Sedan hjälper han till med ett och annat i kyrkan som
behöver göras.
Maria Langefors

TILLBAKABLICK PÅ ETT PASTORSLIV
Sedan mer än fyrtio år tillbaka är jag pastor i
Equmeniakyrkan.
1977 ordinerades jag till pastor i Svenska
Missionsförbundet. Sedan blev det Svenska
Missionskyrkan för att numera heta
Equmeniakyrkan.
Min man Nils-Olof och jag var nygifta när vi 1975 blev medlemmar i
Spånga Frikyrkoförsamling-Tenstakyrkan. Jag kom att bli vice
församlingsföreståndare och vi båda var engagerade som tonårsledare
och ledamöter i styrelsen resp. SMU-styrelsen. Jag arbetade heltid i
Sjukhuskyrkan på Karolinska sjukhuset, Solna och alla uppgifter i
Tenstakyrkan var som för de flesta andra förlagda till fritiden.
Vår första dotter föddes 1981 och när hon var drygt ett år fick jag
förfrågan om att bli pastor i Immanuelskyrkan. Efter sju år där och
med ännu en dotter i familjen blev det alltmer tufft med långa
arbetsdagar genom att bo i förort och pendla till city. Vi flyttade till
Östhammar vid upplandskusten sju mil från Uppsala. Där kom vi att
bo i arton år. Jag var pastor under nio år i Östhammar och Gimo
Missionsförsamlingar, sedan fem år i Örbyhus Missionsförsamling.
Däremellan hann jag vara Nationell Missionssekreterare under några
år och veckopendla till Stockholm och med resor över hela landet
samt att arbeta som vårdbiträde i en vårdpool i Östhammar. Våra
döttrar hade vid det laget vuxit upp och flyttat hemifrån – till Uppsala
resp. till London. 2007 blev det så flytt tillbaka till Stockholm – där vi
känner oss som mest hemma. Enebykyrkans församling i Danderyd
tillhör Equmeniakyrkan och har sedan 2006 en samarbetskyrka med
Svenska kyrkan. Under elva år har jag varit församlingsföreståndare
för församlingen och det har varit fantastiskt intressanta och rika
arbetsår. Nu är jag pensionär och kan predika i olika
Equmeniaförsamlingar i regionen när jag blir tillfrågad.
Det ska bli väldigt roligt att den 13:e januari få träffa alla gamla
vänner i Tenstakyrkan!
Christina Molin, Vällingby

Tenstakyrkans Missionsförsamling

Tenstakyrkans Missionsförsamling är en del av det kristna
samfundet Equmeniakyrkan. År 2011 gick tre
kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse samman
för att bli ett samfund som fick namnet Equmeniakyrkan.
Samfunden var Metodistkyrkan, Svenska
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan.
Tenstakyrkan byggdes 1973 av Spånga
Missionsförsamling som samtidigt flyttade sin verksamhet
hit.
Den grundläggande identiteten har Tenstakyrkans
Missionsförsamling gemensamt med den världsvida
kyrkan genom bekännelse och tro till Jesus Kristus som
Herre och Frälsare.
Vi i Tenstakyrkans Missionsförsamling vill att människor
skall komma till tro, växa i tro, leva i tro och dela vår tro.
Om du delar vår församlings tro och vill vara med i vår
gemenskap är det bara att ta kontakt med församlingens
pastor vid tillfälle.
Välkommen att besöka våra sammankomster!

Tenstakyrkans kalendarium VINTERN 2019

24 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Gästpredikan.
Tensta Gospels Joyful Noise Servering.

December
23 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen.
Vi sjunger in julen. Linda & Maria Langefors.
30 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Per-Magnus Selinder.
Bisi Kongo.

Mars
3 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Petri Kinnunen.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Curt Ahnlund. Servering.

Januari

17 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen. Servering.

6 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Petri Kinnunen.

24 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen. Servering.

13 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Christina Molin. Servering.
20 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen. Servering.
27 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Åke Jonsson.
Tensta Gospels Joyful Noise. Servering.
Februari
3 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Petri Kinnunen.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Lennart Molin. Servering.

31 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Mats Johansson.
Tensta Gospels Joyful Noise Servering.
---------------------------------------------------------------------------------------------

TIA (Tidiga insatser för asylsökande)/ Språkcafé / Fredagskväll:
Tisdagar och onsdagar mellan kl. 17.00-19.00 och
fredagar udda veckor mellan kl. 17.00-19.30.
Se senare annonsering i kyrkan och sociala medier.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Konfirmationsundervisning
Konfirmationstiderna för våren är på onsdagar kl. 18.00-19.00:
Januari: 9, 23. Februari: 6, 20. Mars: 6, 20. April: 3, 17. Maj: 1,15.
Konfirmationsresa 29 Maj – 2 Juni. Konfirmationsgudstjänst i Juni.
---------------------------------------------------------------------------------------------

16 Lördag
ÅRSMÖTE
Kl. 14.00 Tenstakyrkans Missionsförsamling
17 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen. Servering.

Arbetskvällar i kyrkan
Varannan tisdag (jämna veckor) är det arbetskvällar (fr.o.m. v. 4 – 2019), där
vi sköter om vår kyrka praktiskt. Vi städar, skottar snö, utför småreparationer,
etc.
Kontaktperson: Göran Pettersson.

