TELEFONLISTA
Församlingens ordförande
Björn Hagman, tel. 070-930 25 82

Tenstakyrkans ungdoms ordförande
Rachel Biirah, tel. 076-069 56 99

TENSTAKYRKAN
FÖRSAMLINGSBREV SOMMAREN
2018

Vikarierande pastor och föreståndare
Maria Langefors, tel 070-209 19 36

Espérance
Mona Zephir, tel. 070-446 83 00
Manara Kasubi, tel. 076-210 27 09

Tensta Gospel Choir
Körledare: Cedwin Sandanam, tel. 070-773 22 46

Tensta Gospel´s Joyful Noise
Körledare: Sara Brannäs, tel. 070-775 62 32

Sound of Gospel (barnkör)
Körledare: Martina De Leo, tel. 076-229 33 89

TENSTAKYRKAN Tisslingeplan 34, 163 61 Spånga
Telefon 08-36 14 24
E-post info@tenstakyrkan.se
Webbplats www.tenstakyrkan.se
Facebook www.facebook.com/Tenstakyrkan
Swish 123 298 08 78
Bankgiro 761-9661

”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans [Guds]
osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur
genom de verk som han har skapat…”
- Romarbrevet 1:20

Glädje och förväntan inför hösten

Intervju med Ulla Tegbro

Den sista februari i vintras slutade Cai Berger efter 15 år som pastor och
föreståndare i vår församling. Vi är tacksamma för att vi hade fått ha Cai som
vår pastor under 15 år.

Ulla föddes 1930 i Uppsala och var ett av fyra syskon. Mamma var småskolelärare. Pappa var pastor i Svenska Missionsförbundet och det betydde att
familjen fick flytta flera gånger under hennes uppväxt. Familjen flyttade först
från Hållnäs i Norra Uppland till Stora Lundby utanför Göteborg och sedan
till Årjäng och till Brunskog i Värmland. Församlingarna var livaktiga med
många barn i söndagsskolan. Den 10 april 1940, som också var hennes 10årsdag, upplevde Ulla i Årjäng hur människor strömmade in från Norge efter
nazisternas ockupation. Ulla gladde sig mycket åt somrarnas sommarläger.

Lennart Ring och Maria Langefors tackade ja till att vara vakanspastorer på
deltid under våren. Tyvärr blev Lennart av hälsoskäl tvungen att sluta i slutet
av april. Maria utökade då sin tjänst i motsvarande omfattning. Under vårens
gudstjänster har vi haft förmånen att få inspireras av många olika predikanter.
Församlingen annonserade i december och januari efter en ny pastor på heltid.
I annonsen framhölls att det är viktigt att vår nya pastor kan förklara
evangeliet - såväl i gudstjänst som i andra sammanhang inom och utanför
kyrkan.
Vi fick några sökande och förde närmare samtal med en person, som den 11
mars kom till församlingen och predikade. På påskdagen, så snart som
församlingens stadgar tillät, beslutade församlingen att kalla Petri Kinnunen
som pastor och församlingsföreståndare. Petri kommer att börja den 13
augusti och installeras den 19 augusti av vår regionala kyrkoledare Jenny
Dobers. Petri presenterar sig själv på annan plats i detta församlingsbrev.
Vi är glada över att Petri vill komma till oss. Vi ser med förväntan fram mot
hösten och åren framöver. Vi ber om Guds välsignelse över Tenstakyrkan och
att kyrkan kan få betyda något för människorna i Tensta med omnejd.

Björn Hagman

Ulla tog realexamen i Arvika 1947. Ulla blev klar med sin utbildning till
folkskollärare som 21-åring. Hon fick sin andra tjänst i en liten by, Forshed i
Råneå kommun i Norrbotten, där hon kom att träffa sin blivande man, Tage.
Det blev väckelse i Forshed och många människor lämnade sig till Gud, så
även Tage. Tage utbildade sig så småningom till byggnadsingenjör i
Stockholm och fick jobb här. Ulla arbetade som lärare i 10 år och var sedan
hemmafru med de två barnen. I Stockholm bytte hon arbete och kom till
Missionsförbundets bokförlag, Gummessons och arbetade med
ordermottagning, därefter inom Verbum och Liber.
Tage och Ulla byggde ett hus på Mellangårdsvägen i Spånga. Ulla var
söndagsskollärare i Nälsta och i Spånga. Församlingen beslutade att bygga en
ny kyrka i Tensta, på grund av att den dåvarande kyrkan i Spånga var både
otillgänglig och otidsenlig. Både Ulla och Tage kom att engagera sig mycket i
församlingen. Ulla var styrelseledamot, sekreterare och gudstjänstledare. Tage
fann många praktiska uppgifter tillsammans med andra män i församlingen.
De gjorde olika ombyggnader och förbättringar i kyrkan.
Ulla och Tage fick ett långt liv tillsammans, med mycket gemensamt
engagemang och frivilliga arbetsinsatser i vår kyrka. Tage dog för 4½ år
sedan, drygt 90 år gammal. Barnen är stora nu med egna barn och familjer.
Det är med stor förundran och tacksamhet jag lyssnade till Ullas berättelse om
hennes och Tages liv. Ulla bor nu i Hässelby strand och kommer ofta till
Tenstakyrkans gudstjänster och deltar i en gemenskapsgrupp.

Maria Langefors

Terve!

TIA-projekt tillsammans med Sociala Missionen

Jag heter Petri Kinnunen är född i Karelen, Finland.
Tidigt i mitt liv flyttade min familj till Sverige så att jag
har hunnit bli en väl integrerad licenssvensk som växt
upp både på väst- och östkusten här i Sverige. Strax
innan tjugoårsåldern blev jag en bekännande kristen
mitt i ett intensivt ungt leverne på 1980-talet. För ett
par år sedan passerade jag femtioårsstrecket och har
hunnit få en mycket bred livserfarenhet. Jag har
arbetslivserfarenhet från bl.a. verkstadsindustri och
att arbeta med människor inom psykiatrisk omsorg. I
över halva mitt liv har jag varit gift med min fru Jaana.
Min familj består av två söner som är runt 24-25 år gamla och en dotter som
fyllt 12 år. Nu flyttar vi tillbaka till Stockholms närhet efter drygt sju år i en
pastorstjänst i Härnösand, Västernorrland.

TIA står för Tidiga Insatser för Asylsökande. Staten ger via länsstyrelserna
stöd till projekt med detta syfte. Sociala Missionen arbetar inom det sociala
och diakonala området och är ett samarbetsorgan för främst församlingar inom
Equmeniakyrkan inom Storstockholmsområdet. Alice Karaara från vår
församling är med i styrelsen för Sociala Missionen.

Som ny pastor och föreståndare i Tenstakyrkan har jag ett ödmjukt
förhållande till vad detta innebär för mig av utmaningar och krav. För att
presentera mig själv närmare är jag en existentiell tänkare som uppskattar
mänsklighetens kulturella sökande. Det betyder att genom hela livet, medvetet
eller omedvetet, söker människan efter en mening med tillvaron och det är
efter de förutsättningar jag förbereder mina predikningar och undervisning om
den kristna tron. För jag tror att det finns tillfredställande svar att ta till sig i om
detta, i kristen tro.

Styrelsen

Jag har själv funnit ett kristet raster av tillvarons mening som både har
bärande strukturer och kunskapsluckor. Alltså tillräckligt med mening för att
tro men samtidigt en begränsad förståelse om tillvarons mysterier. Jag är
analytisk och livsbejakande på ett mer judiskt och klassiskt kristet sätt än det
frikyrkligt svenska. Detta kommer förhoppningsvis att märkas i min
förkunnelse och ställningstagande till det gemensamma sociala livet vi redan
nu lever i våra liv, som kristen gemenskap och vilka vi än må möta på vår väg.
Alltså med tanke på vår gudsrelation, relation till vår nästa och den värld vi
lever i.
Det skall bli intressant att ha Spånga-Tensta med omnejd som arbetsfält. Och
då menar jag alla de människor vi kan möta i församlingslivet. För Guds hus
är tänkt att vara ett bönens hus för alla folk. Jag är oerhört tacksam över att bli
kallad av er till Tenstakyrkan.

Petri Kinnunen

Sociala Missionen, Tenstakyrkan och några ytterligare församlingar lämnade i
mars in en ansökan till Länsstyrelsen om ett gemensamt TIA-projekt. Vi har
fått preliminärt besked om att Länsstyrelsen kommer att besluta om bidrag till
bland annat den del som innefattar Tenstakyrkan.
I så fall kommer vi i september att starta språkcafé två dagar i veckan och ett
antal andra aktiviteter. Vi hoppas att det slutliga beslutet ger oss denna
möjlighet. Vi återkommer.

GDPR – Personuppgifter
Den nya personuppgiftslagen gäller naturligtvis också Tenstakyrkans
Missionsförsamling. För genomförandet av vår verksamhet behöver vi ta mot
och lagra personuppgifter om våra medlemmar och deltagare i aktiviteter.
Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter
som rör dig. Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas, att uppgifter raderas
eller att behandlingen begränsas.
Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du
kontakta församlingen med brev eller på e-post info@tenstakyrkan.se eller
kontakta församlingens pastor eller ordförande.

Styrelsen

Tenstakyrkans kalendarium sommaren 2018
Juni
3 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Maria Langefors.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Per-Magnus Selinder. Espérance. Servering.

Konfirmationsundervisning
Vi planerar att genomföra konfirmationsundervisning hösten 2018
och våren 2019
Intresserad?
Kontakta Maria Langefors 070-209 19 36

9 juni – 17 juni
Järvaveckan på Spånga IP. Partiledarna talar kl 19.00
17 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Maria Langefors. Åse Christensen. Servering.
24 Söndag
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Mats Johansson. Linda Langefors
Juli
1 Söndag
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Maria Langefors.
Augusti
5 Söndag
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Maria Langefors.

Sommartider i Tenstakyrkan
Under sommaren firar vi gudstjänst kl 18.00
den 24/6, 1/7, 5/8 och 12/8.
Vi har sommarstängt i juli och hänvisar då till närliggande kyrkor.
Den 19/8 har vi återigen gudstjänst på vår ordinarie tid kl 11.00. Vi
har också glädjen att den söndagen få hälsa vår nye pastor Petri
Kinnunen välkommen. Installationen leds av vår regionala
kyrkoledare Jenny Dobers

12 Söndag
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Anna Kettner.
19 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Installation av Petri Kinnunen. Jenny Dobers. Servering.
26 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen. Servering.
September
2 Söndag
Kl. 10.00-17.00 Församlingsutflykt till Koviken. Gudstjänst på Koviken

Församlingsutflykt till Koviken den 2 september
Gemenskap, undervisning och aktiviteter. Anmälan till expeditionen
senast den 26 augusti. 70 kr vuxen, 35 kr ungdom, barn gratis.

