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Kristus är Uppstånden!
Ja! Han är sannerligen Uppstånden!

Maria Langefors tackar för sin tid i Tenstakyrkan.

Pastorns reflektioner:
Vi kristna har åter igen firat påskens underbara budskap om att Kristus
är uppstånden! Men vi kan vid begravningar lyfta fram den bibliska
tanken att av jord är du kommen och till jord skall du åter varda.
Alla kan vi erkänna att all mänsklig erfarenhet pekar mot att döden är
en ofrånkomlig del av allas våra liv. En sorts ändstation vi måste
bearbeta på något sätt.
Bland bergsklättrarkretsar som bestiger K2 - Mount Everest, har man
ett uttryck: ”Att över 8000 m så är man själv!”. För då har man inte ork
och kraft mer än att rädda sig själv, om ens det. Hur mycket mer
individuellt än så tror ni att livets oundvikliga slut, döden själv kan
vara? Redan de gamla Babylonierna brukade säga om döden: ”att det är
en resa man inte kommer tillbaka ifrån”. Vi gör alla den här resan
ensamma.
Hela Bibelns röda tråd handlar om uppståndelsens nödvändighet.
Aposteln Paulus skriver såhär till församlingen i Korinth ca 57 e.Kr.
”då blir det som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är
vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd?” (1 Kor 15:54b55). I Bibelns sista bok när hela världen på yttersta dagen återupprättas
skriver författaren: ”Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och
ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var
är borta.” (Upp 21:4b)
Fastän om vi skulle dö, vår kropp förmultna i jordens mylla,
Om vår kropp skulle kremeras eller om havens djup fångat vår kropp.
Så har vi i Kristus ett uppståndelsehopp från de döda!
Därför var graven tom för att döden udd var bruten.
(Ur min predikan Påskdagen 2019.)

Petri Kinnunen

2010 blev jag församlingsmedlem i Tenstakyrkan. Ungefär då
började Hela Människan med social verksamhet i samverkan
med Tenstakyrkans församling, Bilda, Arbetsförmedlingen och
Lyktans Vänner. Det var Öppet Hus alla vardagar med fika,
lunch och olika program. Ett växlande antal anställda och 3040 besökare i genomsnitt per dag, innebar en levande
verksamhet och många människomöten. Verksamheten måste
upphöra 2015 på grund av ekonomisk instabilitet och
upprepade svåra inbrott.
Under ett par år fanns också Ungdomsföreningen Tenstas
Framtid i kyrkans lokaler. Där fann många unga, mest killar,
ett andra hem som de uppskattade mycket. Fyra av killarna fick
anställning under en period.
Men föreningen Lyktans Vänner har fortsatt med Öppet Hus 12 dagar i veckan i samarbete med Församlingen och
studieförbundet NBV. Och på grund av det har också Språk
Caféer kunnat komma igång. Många flyktingar sökte sig till oss
under alla åren, för råd och stöd.
I församlingen känner jag mig hemma och jag har kunnat
medverka i gudstjänstlivet och i församlngsgemenskapen. Som
vice Församlingsföreståndare lärde jag känna och uppskatta vår
pastor Cai Berger, Björn Hagman vår ordförande och alla övriga
vänner som bidrar på så många olika sätt till Församlingens
fortsatta liv i Tensta. Detta är den dyrbara öppna vänskap som
kan uppstå i Jesu namn och som skänker en djup
tillfredsställande tillit i livet. Nu önskar jag att församlingen och
dess vänner modigt ska gå vidare i sin utveckling med pastor
Petri Kinnunen i spetsen. TACK för många inspirerande och
varma år tillsammans!
Maria Langefors

Tenstakyrkans Missionsförsamling

Glädjen att få delta i Språkcafé
Jag heter Kristina Färdeman och är pastor i Equmeniakyrkan sedan
1991. Min sista tjänst hade jag i Katrineholm, Mariakyrkan. Jag slutade
där 2016 i och med att jag gick i pension. Glädjande nog fick jag ett
nytt arbete. Jag har ca 2 år arbetat som Regional samordnare för
migration och asyl i Region Stockholm. När den tjänsten avslutades vid
årsskiftet fick jag en förfrågan om jag kunde ersätta Maria Langefors
som ansvarig för Tenstakyrkans TIA-projekt.
Min stora upplevelse i livet är att jag arbetat
som missionsarbetare i Ecuador under två
perioder, sammanlagt 6 år. Det var en mycket
lärorik period och jag är för evigt förälskad i
det landet och i mina bröder och systrar i
Pactokyrkan i Ecuador. Det är mina
erfarenheter från Ecuador som gör att jag
tycker så mycket om att få arbeta bland
människor från många länder.
Jag bor kvar i Katrineholm i ett litet hus strax utanför sta´n. Jag har
ingen egen familj, men jag tar ansvar för min yngre bror som har en
lättare hjärnskada.

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.

Sedan jag kom tillbaka till Sverige har jag hunnit arbeta som pastor i
Motala och i Ödeshög. Jag har också en tid varit RIA-föreståndare i
Motala.

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.

Jag är länsombud för Diakonia och är djupt involverad i Diakonias
arbete.

Välkommen att besöka våra sammankomster!

Kristina Färdeman

Tenstakyrkans kalendarium Vår-Sommar 2019

Juli
Vi hänvisar till andra kyrkor under juli månad. Ha en trevlig sommar!

Maj
Augusti
04 Lördag
Städdag mellan kl. 10.00-13.00

4 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst.

05 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Larsåke W Persson.
Servering.

11 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst.

12 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Petri Kinnunen, Nattvard.
Tensta Gospel Choir.
16 Torsdag
Kl. 18.00 Bibelfördjupning. Petri Kinnunen
19 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Claes-Göran Ydrefors
Servering.
26 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Suzanne Molin
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------Bibelfördjupning torsdagen den 16 maj
Introduktion till Psaltarens fromhet kl. 18.00-19.00
--------------------------------------------------------------------------------------------Arbetskvällar i kyrkan
Varannan tisdag (jämna veckor) är det arbetskvällar, där vi sköter om vår
kyrka praktiskt. Vi städar, utför småreparationer, etc.

Juni
2 Söndag
Kl. 11.00 Familjegudstjänst.
Söndagsskolan, Fiolskolan, Everybody Gospel, Servering.
9 Söndag
Kl. 11.00 Konfirmationsgudstjänst. Petri Kinnunen. Nattvard.
16 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Servering.
23 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst. .
30 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst.

Städdag lördagen den 4 maj mellan kl. 10.00-13.00.
Kontaktperson: Göran Pettersson.
--------------------------------------------------------------------------------------------Konfirmationsundervisning
Onsdagarna 8 & 24 maj kl. 18.00-19.00. Konfirmationsresa 29 Maj – 2 Juni.
Konfirmationsgudstjänst 9 Juni.
--------------------------------------------------------------------------------------------Församlingsdag på Koviken den 1 september.

