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Besök i Swaziland
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Kyrkoherden
har ordet

Hoppet om en bättre värld
för alla människor, hoppet om
en framtid och en morgondag”

Påskens budskap om livets
seger över döden är något
som vi i kyrkan gärna förmedlar; både hoppet om en bättre värld för alla människor,
hoppet om en framtid och en
morgondag. Martin Luther
sa: ”Även om jag visste att
jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett
äppelträd idag”.
Vi tänker på samma sätt i
Bälingebygdens församling.

En psalm som jag gärna
sjunger i vår och påsktid är
Psalm 198:
Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står

Vi satsar på en morgondag
och framtid. Därför gläds vi
åt ett mycket levande barnoch ungdomsarbete, en stor
konfirmandgrupp i år igen,
och välsjungande körer.
Vi gläds åt mötena i vardagen
när vi ses till gudstjänst i våra
fina kyrkor och kapell, eller
när vi delar måltidsgemenskapen vid våra soppluncher
eller när vi möts i väntjänsten,
den öppna verksamheten eller
syföreningarna.
Vi satsar också på framtiden
rent konkret när vi rustar
alla våra församlingsgårdar.
Vi förbättrar köken och tillgänglighetsanpassar och bygger för en levande församling
även imorgon.

det efter vinter kommer vår
också i andens rike.
Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren blid och stark
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.
Snart alla ängar stå i skrud,
och skogen kläder sig till brud
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkets liv, i kyrkans famn
till alla själars fromma.

Allt gott tills vi ses eller hörs!
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Fredrik, din kyrkoherde
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N

ågot av det vackraste
jag vet är ett blommande fruktträd. Det ligger
något hoppfullt och ömsint
i de vita skira blommorna
när fruktträden kläder sig i
bröllopsskrud. De är en fin
illustration till påskens glädje.

Jumkils blev klar våren 2014
och Oxsätras i november samma år. På tur står nu Börje och
Bälinge församlingsgårdar. Så
vill vi dela vardagen och livet
i Bälingebygdens församling i
dag och i morgon.
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Tillkännagivanden
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umkil kyrka är årets
påskkyrka och där kommer påskens tre dagar
långa gudstjänster att firas:
Skärtorsdagsmässan, Långfredagsgudstjänsten och Påskdagsmässan. Annandag påsk
firas i Oxsätra och Ebeneser
kapell. Musikgudstjänster med
påskens musik, psalmer och
sånger firas i Bälinge och Börje
kyrkor. Välkommen!

Döpta

V
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i fortsätter fira Taizémässa varannan tisdag
(udda veckor) i Bälinge
församlingsgård kl 18.
För er som vill och har möjlighet serveras en enklare måltid
från kl 17.15. Välkomna!
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Avlidna
Håkan Ingemar Elmeskog
Maja Britta Tengelin
John Göran Friberg
Hulda Linnéa Sundmark
Sven Arne Martin Almqvist
Gunnel Solveig Harriet Legnerud
Tommy Bernhard Håkansson
Tora Ingeborg Heindal
Tor Anders Johan Nordin
Märta Margitta Ehrnst

G

enom Frälsarkransen tar vi oss an livsfrågorna ur olika perspektiv. Välkommen till en
samtalsgrupp där vi använder
ett modernt radband med 18
pärlor i olika färger och med
olika betydelser. Frälsarkransen kan vara något att hålla
sig i på resan genom livet.
Vill du göra en del av den
resan tillsammans med andra?
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Tio onsdagar
kl 18.30-20.30
med start 18/2
Börje församlingshem
Samtal, fika, andakt

Foto: Magnus Aronson /IKON

Foto: Tatyana Kazakova /Pixabay

nder våren kommer vi att bjuda in
till några tillfällen i
Oxsätra kapell då vi firar
”Pannkaksgudstjänst”
– måndagar kl 17 efter
Oxarna.

Victoria Hilda Linnea Nilemo
Hugo Per Alexander Alm
Vilmer Hans Åke Dannfors
Filip Århammar
Alicia Anna Matilda Leino
Emil Erik Gunnar Lindgren
Elsa Yvonne Alva Wikström
Lars Olle Englund Lindberg
Oliwer Andreas Larsson
Alexander Franco Folke Martinengo
Olle Anders Rafael Janemar
Maja Märta Maria Karlsson Lundbäck
Karl Ivar Norlén
David Nikolaj Jordan Wilhelm Wennström
Lars Erik Berggren
Hampus Carl Bergman
Pär Lukas Melker Alm
Felix Francis Carlsson
Love Elias Olsson
Oscar Daniel Erik Bolin

Anmäl dig eller ställ frågor senast 13/2 2015
till Emma Hedlundh, emma.hedlundh@svenskakyrkan.se
eller 018-355617

och hon och Mats blir, bara
genom sitt sätt att leva tillsammans, och med varandra, stora
förebilder. Det är sannerligen
en viktig mission!

Besök
i Swaziland
missionärer. Men då framför
allt för den jämställdhet och
kvinnosyn som de har. Det är
iögonfallande för den lokala
befolkningen att Mats hänger tvätt, läser för barnen och
kramar om sin fru. Att Elisabet
kallar sin man Mats, istället för
Mr Målqvist, att hon lika självklart som han kan stå och tala
inför folk och ha sin eget värde.
Alla som känner Elisabet vet ju
vilken fantastisk präst hon är,
vilken utstrålning och styrka
hon har och hur hon når fram
till folk och det är precis likadant när hon är i Afrika. Men
där är kontexten en helt annan

Foto genom Ulrika Ardin Dabo
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oktober hade jag den stora
förmånen att få resa till Swaziland för att hälsa på Mats
och Elisabet Målqvist som är
utsända för Svenska kyrkans
internationella arbete. Förr i
tiden skulle man kort och gott
ha kallat dem missionärer, men
idag är det mer hälsoutbildning och utvecklingsprojekt
som Svenska kyrkan bedriver
än regelrätt mission. Det projekt jag fick besöka var Siphilile och där Mats i egenskap av
läkare är projektledare. Ändå
måste jag, efter att ha besökt
Mats och Elisabet, säga att de
i ordets bästa bemärkelser är

Kvinnorna i Swaziland har en
mycket låg ställning, det är
något man slås av direkt man
kommer dit. Ett otroligt vackert land, med betagande berg
och fantastisk vegetation. Ett
djurliv och mycket utbyggt för
turister med sina safariparker,
och förstås närheten till Sydafrika. Många sydafrikaner
åker till Swaziland på semester. Ändå är det ett tyst land.
Det finns nästan inga tecken
på kultur, musik och dans vilket känns dystert på något sätt.
Det är som att kvinnorna och
barnens lidande slår igenom
när kulturen liksom aldrig riktigt får något uttryck.
Det som dock finns i övermått,
och som är en stor glädje för
många, är körsången. Det är
fantastiskt att höra, och det är
också på ett helt annat sätt än
här. Där verkar ingen riktigt
reflektera över om man sjunger bra eller dåligt. Alla sjunger, och man sjunger i stämmor. Självklart finns det körer
som kan sjunga, och jag hade
den stora glädjen att få möta
en riktig körprofil: Mr Mafika
Shabalala. En man, vars betydelse för körlivet därnere inte
kan överskattas. Jag fick göra
fältstudier tillsammans med
honom och hörde en barn/
ungdomskör som han jobbade
med. Det var barnhemsbarn,
och den sången – ja den har jag
bevarat i mitt hjärta.
Text: Ulrika Ardin Dabo
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Landslagets
fotbollsskola

I

församlingen vill vi samverka
med föreningslivet i Bälingebygden. ”Schysst spel – när
alla är med” hette förra årets
fotbollsskola som Bälinge IF
ordnade. Två av församlingens
ungdomar, Sofie Eklund och
Pontus Islas Flygare, var med
och ledde lekar och värderingsövningar om vikten av att vara
en schysst kompis på och utanför planen och att alla ska få
vara med. Man informerade
också om rättvisemärkta produkter.

Anmäl ditt barn på
forening.landslagetsfotbollsskola.se/clubs

Öppen
verksamhet
Umgås, byt tips och erfarenheter
med andra föräldrar.
Barnen kan pyssla och leka
med varandra.
Sångstund och fika.
Bälinge församlingsgård

”Kom med och sjung!”
21 maj kl 10–12
Storsjung för dig som är 0–6 år
Bälinge församlingsgård
Fika serveras

(Ej måndagar under vårterminen 2015)

Börje församlingshem
Tisdagar kl 13–16
Torsdagar kl 9–12

Jumkil församlingsgård
Torsdagar kl 9–12

Oxsätra

Oxsätra kapell

Obs! Ny postadress till
Bälingebygdens församling:
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge

Bälinge församlingsgård

Torsdagar kl 12.30
22/1 19/2 19/3 16/4*

Onsdagar kl 12.30
21/1 11/2 11/3 8/4*

Börje församlingshem

Tisdagar kl 10–12
Torsdagar kl 13–15

Onsdagar kl 12.30
7/1 4/2 4/3 1/4*

Jumkil församlingsgård
Onsdagar kl 12.30
28/1 25/2 29/4*

*Vårlunch | Frivillig avgift på alla våra soppluncher
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Församlingen

verkan med

Vår verksamhet sker i sam

Välkommen på sopplunch!

Tisdagar och torsdagar kl 9.30–11.30
Onsdagar för barn 0–1 år kl 9.30–11.30
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Det är fantastiskt att vi
genom vårt samarbetsavtal
med Svenska Fotbollsförbundet får komma ut och visa
våra barn och ungdomar att
idrottsrörelsen och Svenska
kyrkan står för samma värdegrunder om allas lika värde.
I år är temat i Landslagets
fotbollsskola ”Alla är olika –
Olika är bra”.
Hoppas vi ses då!

s syförening
ar vill rikt
a ett stort
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sätt bidragit
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Träffpunkten Bälinge
För dig som är 65+!

Tisdagar, torsdagar och jämna fredagar kl 8–15
Lundgårdsvägen 2
Välkommen att umgås, äta en lättare lunch,
dricka kaffe, spela spel, frågesport,
promenader, underhållning m.m.
Tisdagar kl 9 är det Qigong i Seniorsalen
Lättare lunch tisdag beställs senast måndag kl 12
Träffpunkten drivs av Uppsala kommun, 018-727 48 97

Bälinge

Börje

Söndag 22 februari | 1 sön i fastan | Prövningens stund
Mässa i Bälinge församlingsgård kl 10

Söndag 8 mars | 3 sön i fastan | Kampen mot ondskan
Familjegudstjänst i Börje kyrka kl 10
Dopfest

Söndag 1 mars | 2 sön i fastan | Den kämpande tron
Familjegudstjänst i Oxsätra kapell kl 10

Fredag 3 april | Långfredagen | Korset
Långfredagsmusik i Börje kyrka kl 18

Söndag 8 mars | 3 sön i fastan | Kampen mot ondskan
Gospelmässa i Bälinge församlingsgård kl 18

Söndag 12 april | 2 sön i påsktiden | Påskens vittnen
Gudstjänst i Börje kyrka kl 10

Söndag 15 mars | Midfastosöndagen | Livets bröd
Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10
Sön 22 mars | Jungfru Marie Bebådelsedag | Guds mäktiga verk
Familjegudstjänst i Bälinge kyrka kl 10
Ungdomsmässa i Bälinge kyrka kl 18
Söndag 29 mars | Palmsöndagen | Vägen till korset
Mässa i Bälinge kyrka kl 10

Söndag 10 maj | Bönsöndagen | Bönen
Familjegudstjänst i Börje kyrka kl 13
Dopfest

Torsdag 14 maj | Kristi himmelsfärds dag | Herre över mig
Ottegudstjänst vid Gammelgården kl 8
Söndag 7 juni | 1 sön e trefaldighet | Vårt dop
Gudstjänst vid Gammelgården kl 18

Söndag 5 april | Påskdagen | Kristus är uppstånden
Påskens psalmer och sånger i Bälinge kyrka kl 18
Måndag 6 april | Annandag påsk | Möte med den uppståndne
Gudstjänst i Oxsätra kapell kl 10
Söndag 12 april | 2 sön i påsktiden | Påskens vittnen
Konfirmation i Bälinge kyrka kl 15
Söndag 19 april | 3 sön i påsktiden | Den gode herden
Mässa i Bälinge kyrka kl 16
Söndag 26 april | 4 sön i påsktiden | Vägen till livet
Beatleskonsert i Bälinge kyrka kl 18

Se även www.svenskakyrkan.se/balinge

Söndag 3 maj | 5 sön i påsktiden | Att växa i tro
Mässa i Bälinge kyrka kl 10

Kansli 018-35 50 01

Tisdag 5 maj
Orphei Drängar i Bälinge kyrka kl 20

Telefon- och besökstid Måndag–fredag kl 10–12 och 13–15
Bälinge församlingsgård,
Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge
Fax 018-33 41 94
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Entré 100 kr | Biljett bokas genom kansliet

Torsdag 14 maj | Kristi himmelsfärds dag | Herre över mig
Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Kung Skutes hög kl 11
Foto: Eric Lund

Bälingebygdens församling tillsammans med Ärentuna församling

Söndag 17 maj | Söndagen före pingst | Hjälparen kommer
Mässa i Bälinge kyrka kl 10
Söndag 24 maj | Pingstdagen | Den heliga Anden
Familjemässa i Bälinge kyrka kl 10
Dopfest

Söndag 31 maj | Heliga tref. dag | Gud – Fader, Son och Ande
Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10
Lördag 6 juni | Nationaldagen
Försommmarkonsert i Bälinge kyrka kl 18
Söndag 7 juni | 1 sön e trefaldighet | Vårt dop
Mässa i Bälinge kyrka kl 10

Kyrkoskrivare Anna Lantz
anna.lantz@svenskakyrkan.se
Informationsassistent Mats Bonnevier Telefon 018-35 51 86
mats.bonnevier@svenskakyrkan.se

Ekonomi 018-35 51 37
Församlingens bankgiro 5243-1624
Ekonom Katarina Axelsson
kattis.axelsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri 018-35 53 94
Kyrkvaktmästare Jenny Hansson Mobil 018-35 56 18
jenny.hansson@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Daniel Nyberg Mobil 018-35 56 31
daniel.nyberg@svenskakyrkan.se
Kyrkvaktmästare Jens Persson Mobil 018-35 56 24
jens.persson@svenskakyrkan.se

Åkerby

Jumkil

Söndag 15 februari | Fastlagssöndagen | Kärlekens väg
Gudstjänst i Åkerby kyrka kl 13

Söndag 15 februari | Fastlagssöndagen | Kärlekens väg
Familjemässa i Jumkil kyrka kl 10

Söndag 15 mars | Midfastosöndagen | Livets bröd
Mässa i Åkerby kyrka kl 13
Söndag 29 mars | Palmsöndagen | Vägen till korset
Musikgudstjänst i Åkerby kyrka kl 18
Söndag 19 april | 3 sön i påsktiden | Den gode herden
Gudstjänst i Åkerby kyrka kl 13

Dopfest

Söndag 1 mars | 2 sön i fastan | Den kämpande tron
Gudstjänst i Jumkil kyrka kl 13
Torsdag 2 april | Skärtorsdagen | Det nya förbundet
Mässa i Jumkil kyrka kl 18
Fredag 3 april | Långfredagen | Korset
Gudstjänst i Jumkil kyrka kl 10
Söndag 5 april | Påskdagen | Kristus är uppstånden
Mässa i Jumkil kyrka kl 10
Måndag 6 april | Annandag påsk | Möte med den uppståndne
Gudstjänst i Ebeneser kapell kl 13
Söndag 26 april | 4 sön i påsktiden | Vägen till livet
Gudstjänst i Jumkil kyrka kl 10
Söndag 10 maj | Bönsöndagen | Bönen
Familjegudstjänst i Jumkil kyrka kl 10
Dopfest

Söndag 31 maj | Heliga tref. dag | Gud – Fader, Son och Ande
Mässa i Jumkil kyrka kl 13
Jourhavande präst 112
kl 21–06 alla dagar

Kontakt

Digitalt brev eller Chatt | www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Präster

Bälinge församlingsgård

Kyrkoherde Fredrik Fagerberg Telefon 018-35 57 55 Mobil 018-35 56 08
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

Husmor Ann-Katrin Hjärner Mobil 018-35 56 62
ann-katrin.hjarner@svenskakyrkan.se

Komminister Emma Hedlundh Mobil 018-35 56 17
emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Barnledare Elaine Björkenklint Mobil 018-35 56 81
elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

Vik. komminister Magdalena Fredman Mobil 018-35 56 71
magdalena.fredman@svenskakyrkan.se

Tjänstledig barnledare Hanna Eiserman

Tjänstledig komminister Elisabet Målqvist

Kyrkomusiker
Organist Ulrika Ardin Dabo Mobil 018-35 56 32
ulrika.dabo@svenskakyrkan.se
Kantor Gerd Simonson-Grahn Mobil 018-35 56 38
gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se
Kantor Ivar Murelius Mobil 018-35 56 39
ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Barn- och
ungdomsverksamhet
Ungdomsledare Hannes Huusko Mobil 018-35 56 49
hannes.huusko@svenskakyrkan.se
Barnledare Se respektive samlingslokal här intill

Kyrkans Fritids i Bälinge, 018-35 57 77, info@kyrkansfritids.se

Oxsätra kapell 018-35 60 12
Uthyrning / Barnledare Kerstin Pettersson Mobil 0730-41 23 28
kerstin.pettersson@svenskakyrkan.se
Barnledare Cajsa Håkansson Telefon 018-35 60 12
cajsa.hakansson@svenskakyrkan.se

Börje församlingshem 018-36 91 18
Barnledare Lena Andersson Telefon 018-36 91 18
lena.s.strom@svenskakyrkan.se

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07
Barnledare Ann-Katrin Hjärner Mobil 018-35 56 62
ann-katrin.hjarner@svenskakyrkan.se

Ebeneser kapell 018-39 32 24

5

maj klockan 20 kommer Orphei Drängar under ledning
av Cecilia Rydinger Alin, att ge en konsert med vårliga
förtecken i Bälinge kyrka. Kören har spelat in ytterligare

en skiva i Bälinge kyrka och man gör nu denna konsert som
tack. Församlingen har valt att ta inträde på 100 kr som
oavkortat går till Svenska Kyrkans internationella
arbete och det projekt i Swaziland som församlingen stödjer. Vi begränsar antalet

Omslagsfoto: Kåge Axelsson Form: Lars-Erik Elebjörk Tryck: Tierps Tryckeri

OD i Bälinge kyrka – igen!

biljetter till 300 och de säljs på
kansliet i Bälinge.

bokning.

Ingas kaka
Kakdeg

300 gr smör
1 kkp socker
1 ägg
400 gr vetemjöl (ca 8 dl
)

Smörkräm

50 gr smör
2 dl ﬂorsocker
1 äggula
2 tsk vaniljsocker

• Rör smör och socker
• Rör ihop alla ingredien
• Tillsätt ägg och vetem
ser
jöl
•
Läg
g
sam
ma
n
kak
orn
• Låt degen vila svalt
a två och två
med fyllning emellan
• Kavla ut och tag med
mått ut runda kakor
• Garnera ena kaksidan
• Grädda ca 10–12 min.
med smält blockchoklad
i medelvarm ugn (200°
)
och gör sedan räffelmönst
er med gaffel
Ur Gunvor Thorséns rec
eptpärm

www.svenskakyrkan.se/balinge

Gilla www.facebook.com/balingebygdensforsamling

Foto: Mats Bäcker

Ring 018-35 50 01 för

