Vad vill
du inte
missa?

Ungdomsgrupper i Bälinge
Pluggcafé
Mån kl 17–21
Nya bandet
Mån kl 17–18 i Källaren
Bandet Hi-Hats
Mån kl 19–21 i Källaren
Se7en
Tis u.v. kl 16.30–18 i Mysen
Soppa
Tis u.v. kl 17.30
Filmkvällar
Ons kl 18–21 9 sep, 7 okt, 4 nov, 2 dec
Konfainskrivning
Sön kl 18–19
Kyrkans Unga
Tis j.v. kl 18–20 i Mysen
Hjälteakademin
Lör, ledarutbildning
Konfa torsdagar
Tor kl 18.30–21
Konfa söndagar
Sön kl 13–17

Se webbsidan för info
Start 7 september
Start 7 september
Start 8 september
Start 8 september
Start 9 september
13 september
Start 15 september
Start 26 september
Start 10 december
Start 22 november

ung

Öppen verksamhet för stora och små, 0 år–
Jumkil
Mån kl 9–12
Oxsätra
Tis kl 9–12
Börje
Tis kl 13–16
Bälinge
Tis kl 9–12
Bälinge
Ons kl 13–16
Bälinge
Tor kl 9–12 (Babycafé 0–1 år)
Börje
Tor kl 9–12
Oxsätra
Tor kl 13–16 (Obs! Ej vid Sopplunch!)

Start 31 augusti
Start 1 september
Start 1 september
Start 1 september
Start 2 september
Start 3 september
Start 3 september
Start 3 september

Övriga barngrupper i Bälinge
Gott & Blandat små F–åk 2
Crescendo/Djungelvrål Åk 3–5
Gott & Blandat stora Åk 3–6
Pax
Åk 3–6

Start 8 september
Start 9 september
Start 10 september
Start 10 september

Tis kl 14.30–16.30
Ons kl 16–18
Tors kl 14.30–16.30
Tors kl 18–19.30

Övriga barngrupper i Börje
Miniorer
F–åk 2 Ons kl 13–16.30
Pax
Åk 3–6 Tors kl 14.30–17

Start 9 september
Start 10 september

Övriga barngrupper i Jumkil
Måndagskul
F–
Kyrkans barntimmar 4–5 år

Start 7 september
Start 8 september

Mån kl 15–17
Tis kl 13–15

Övriga barngrupper i Oxsätra
Kyrkans barntimmar 3–5 år Mån kl 9–12
Oxarna
Åk 3–6 Mån kl 14–17
Tisdagskul
F–åk 2 Tis kl 12.30–15.30

vuxen

Start 7 september
Start 7 september
Start 8 september

barn

Taizémässa
Tis u.v. kl 18.30–19
i Församlingsgården
Start 8 september

sjung
Soppluncher – gemenskap för daglediga
Börje
Mån kl 12.30 7 sep, 5 okt, 9 nov, 7 dec
Oxsätra
Tor kl 12.30 17 sep, 22 okt, 19 nov, 3 dec
Bälinge
Tor kl 12.30 10 sep, 15 okt, 12 nov, 10 dec
Åkerby
Tor kl 12.30 1 okt
Jumkil
Tor kl 12.30 24 sep, 29 okt, 26 nov

Start 7 september
Start 17 september
Start 10 september
1 oktober
Start 24 september

Övriga grupper för dig som vuxen
Ekumenisk bönegrupp Träffas regelbundet
För info, kontakta exp
Syföreningar
För dig som vill handarbete i gemenskap
finns syföreningar i Börje, Bälinge
och Oxsätra/Åkerlänna
För info, kontakta exp
Väntjänsten
När du vill hjälpa och stödja andra
Se webbsidan för info
Samtal och stöd
När du själv behöver hjälp och stöd
Se webbsidan för info

Barnkörer
Måndagskul, Jumkil
Gott & Blandat små
Crescendo/Djungelvrål
Gott & Blandat stora

F–
F–åk 2
Åk 3–5
Åk 3–6

Ungdomskör

Kontakt: Kriszta Dali

Vuxenkörer
Bälinge Kyrkokör
Börje Kyrkokör
Iterum
Ny kör för daglediga!

Tis kl 19–21, Kontakt: Ivar Murelius
Tis kl 19–21, Kontakt: Gerd Simonson-Grahn
Damkör
Mån kl 10–11.30 u.v, Kontakt: Gerd Simonson-Grahn

Mån kl 15–17 i Jumkil
Tis kl 14.30–16.30 i Bälinge
Ons kl 16–18 i Bälinge
Tors kl 14.30–16.30 i Bälinge

Start 7 september
Start 8 september
Start 9 september
Start 10 september
Startar i höst

Foto: Alex & Martin /IKON

Tillkännagivanden

Döpta
Alissa Erika Signe De Deugd

Inskrivning till konfa 13/9

D

et kommer att finnas två alternativ för att konfirmeras i
Bälingebygdens församling 2015/2016. Vilket passar dig?
Du är välkommen till gemensam inskrivning söndagen den
13 september kl 18–19 i stora salen, Bälinge församlingsgård!
Torsdagsgruppen kl 18.30–21
10 dec, 4 feb, 3 och 17 mar, 21 apr, 5 och 19 maj, 2 juni, 18 jun
Läger 12–17 jun och konfirmation 19 jun
Söndagsgruppen kl 13–17
22 nov, 31 jan, 14 feb, 6 mar, 3 apr, 10 apr, 16 apr
Läger 21–26 mar och konfirmation 17 apr

Musik
i skymningen
6 sep kl 18 i Ebeneser kapell
”Lina Sandell”
Bälinge Kyrkokör
13 sep kl 16 i Bälinge kyrka
”European Impressions”
Marie Bengtsson, piano
Bengt Matsson, gitarr
Christina Matsson, violin
19 sep kl 16 i Bälinge kyrka
St Nikolaikören, Halmstad
4 okt kl 16 i Bälinge kyrka
”Choruos Nouvau”
Magnus Ericsson
11 okt kl 18 i Åkerby kyrka
Musikgudstjänst
Börje kyrkokör
15 nov kl 18 i Börje kyrka
”Älskade sånger”
Mattias Jansson med vänner

Kyrksöndagar
Kom och upptäck Bälingebygdens historia! Visning av
historiskt intressanta inventarier, guidning av kyrkan och
rundvandring på kyrkogården.
I samband med 10-gudstjänsten
och kyrkkaffet i Åkerby 13 sep,
Bälinge 20 sep, Börje 27 sep
och Jumkil 11 okt.

Ny kör
för daglediga!
Vi övar måndagar kl 10-11.30,
udda veckor.
Alla sångglada människor är
välkomna! Ung som gammal.
Ta kontakt med Anna Lantz
eller Gerd Simonson-Grahn.
Se adresser på baksidan.

9/5

Hans Emanuel Herrdahl Lövmar

9/5

Carl William Vilde Sund

9/5

Linn Mona Amanda Kanbjer

30/5

Thyra Olivia Klinga

30/5

Carl Alfred Love August Wetterborg

30/5

Johanna Carolina Linnea Åkerlund

30/5

Eje Nils Anders Ragnvaldsson

31/5

Ellen Agnes Charlott Thell

27/6

Isabella Bianca Birnbaum

4/7

Wilma Sofia Stahre

5/7

Avlidna
Ursula Brigitte Kombrecht
Sven Martin Wikenius

7/5
21/5

Ingrid Kristina Lönn

13/6

Ingbritt Christina Pettersson

16/6

Karl Olof Hellberg

17/6

Laila Lisbet Britt-Marie Hasselgren
Evert Napoleon Ahlinder

5/7
30/7

Guds
andedräkt
i Bälinge
18/10

E

n gång per år samlas vi till
en gemensam gudstjänst i
vårt kontrakt, Upplands
västra.
I år är den förlagd till Bälinge
kyrka, 18 oktober kl 11, och vi
kommer att tillsammans fira en
mässa i irländs folkton – ”Guds
andedräkt” av Liam Lawton.
Mässan är sammanställd och
leds av Leif Nahnfeldt. Instrumentalister och kontraktets alla
vuxenkörer medverkar.
Efteråt blir det fortsatt gemenskap i Bälinge församlingsgård.

Foto: SACER

Vad föreställer bilden till vänster
och i vilken kyrka kan föremålet ses?
Tips: Passa på att besöka kyrkorna
under våra Kyrksöndagar – kanske ser du
motivet då.

B

älingebygdens församling
ligger i en mycket gammal kulturbygd och ett
stort antal fynd från forntiden
vittnar om att många har slagit
ner sina bopålar här före oss.
Församlingen ökar i folkmängd
och i t ex Lövstalöt och Bälinge
är det många som flyttar in i
nya hus.

Vi har ett uppdrag att sprida
evangeliet om Jesus vidare i ord
och handling. Jesus säger: som
Fadern har sänt mig så sänder
jag er. På samma sätt som man
låter lite surdeg ligga kvar i
degtråget för att användas att
syra nästa degblandning så
förvaltar vi något som andra
har berett.

Som spår från forna tider har
vi våra kyrkor och de föremål,
inventarier, som vi fått att förvalta. Vi har under året gjort en
inventering och lagt in alla föremål på datalistor tillsammans
med fotografier tagna av en
professionell fotograf.

Det känns stort att som präst få
använda föremål och textilier
som är flera hundra år gamla.
I våra fyra fina medeltida kyrkor i Börje, Åkerby, Jumkil och
Bälinge möts det gamla och det
nya, historien omfamnar framtiden och tradition och förnyelse tar varandra i hand.

Som kyrka och församling lever
i spänningen mellan tradition
och förnyelse och vi länkar
vidare där andra gått före.

senast 15 oktober.
Adresser ser du längst ner på sidan.
Vi lottar ut en ikon av Christina Lundström
bland de som sänt in de rätta svaren.
Lycka till!
I nästa nummer kommer du att få se
hela bilden och även veta vem som vann.

fantastiska föremål med egna
ögon och därför bjuder vi in
till Kyrksöndagar under hösten.
Ett inslag då är också att få
veta lite mer om de gravvårdar
som av olika skäl är intressanta
på våra kyrkogårdar.
Med hjälp av Upplandsmuseet
har vi också under året gjort
en gravvårdsinventering för att
kartlägga hur det ser ut.
Så välkommen till din kyrka –
ett särskilt välkommen till dig
som är nyinflyttad i Bälingebygdens församling!

Vi vill ge alla församlingsbor
och andra intresserade möjligheten att få se en del av alla

Nr 3 2015
September–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge

018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge

Fredrik, din kyrkoherde

Foto: JS Sverige

Kyrkoherden
har ordet

Sänd in ditt svar till oss

Ny personal

Tongivande bekantskap

K

riszta Dali heter vår nya organist.
Hon är född 1988 i Transylvanien av ungerska föräldrar och
sedan två års ålder uppvuxen i Halmstad. Kriszta började spela
piano vid fem års ålder och upptäckte alltmer den musikens gåva hon
bar på både vad gäller att spela orgel och att sjunga. Hon är utbildad
vid musikhögskolan i Malmö men har också, vid sidan av arbeten i
olika församlingar, vidareutbildat sig.

Kriszta Dali, organist

Snöat in på kaffe

O
Foto: Privat samt Bälingebygdens församling

Oscar Gustavsson, vikarierande ungdomsledare

scar heter jag, är 23 år och i augusti tillträder jag som
ungdomsledare i församlingen. Jag är född och uppvuxen i
Vallentuna där jag också länge varit aktiv i Vallentuna församlings konfirmationsarbete och ungdomsverksamhet. De senaste
två åren har jag pluggat religion vid teologen på Uppsala Universitet
vilket har varit både lärorikt och mycket, mycket roligt! När jag inte
går i skolan eller jobbar tycker jag om att springa långt, åka skidor i
djup snö, spela musik och att sjunga fram aik till tre poäng.
Senaste året har jag snöat in på kaffe vilket resulterat i en samling av
två kaffekvarnar, fyra prylar för lika många bryggmetoder samt en
espressomaskin. Fördelaktig hobby för en kyrkoarbetare. Jag ser förväntansfullt fram emot att jobba i församlingen och att träffa er alla.

Ni gör mitt jobb till något att längta till!

J

ag fick ett tips om att det
behövdes en präst på 50%
i Bälinge, det var januari
2014 och jag hade just avslutat ett vikariat i Gamla Uppsala församling. Jag hade hört
mycket gott om Bälingebygdens
församling och tvekade inte att
tacka ja till att vikariera för
Elisabet Målqvist, något jag
gjort i nästan 1,5 år nu.
Jag har trivts oerhört bra i församlingen där jag har mött
engagerade, vänliga och trevliga människor, ett spännande
gudstjänstliv där sången och
musiken som alltid legat mig
varmt om hjärtat, har en central plats. Jag har också genom
att vara ungdomspräst fått

möta alla er som är engagerade
i konfirmand- och ungdomsverksamheten. Ni gör mitt
jobb till något att längta till!
Från augusti fortsätter jag mitt
arbete, men nu som tillsvidareanställd. Elisabet kommer att
avsluta sin tjänst och jag får
ta vid.
Lite om mig då. Jag bor i Flogsta tillsammans med min man
Erik och våra döttrar Signe,
7 år och Elsa 4 år. Min fritid
ägnar jag förstås mycket åt min
familj, men också åt våra vänner. Jag tycker om att röra mig
ute i naturen något jag gör så
ofta jag kan. Sitter också gärna
uppkrupen i favoritfåtöljen och
läser en bok eller tittar på film.

Nu står jag snart inför ytterligare en förändring i livet eftersom jag i oktober väntar vårt
tredje barn. Jag kommer därför att vara föräldraledig under
resten av hösten och delvis
under våren.
Jag har lite svårt att släppa jobbet helt så därför kommer jag
att fortsätta ha konfirmander
under våren. Jag ser fram emot
en spännande höst och hoppas
att vi ses!
Magdalena Fredman, komminister

En farstutrappa berättar

Text och foto Eva Hallor

U

ttjänta brädor, glömda liv.
Ingen minns längre vem
som steg just här på förstutrappan och som hade ärenden in i huset. Vilka var det som
i ur skur och med stövlarna på
gned av sig leran precis på denna fläck? Vilka tassande fötter
i lätta sommarskor hoppade
snabbt över och knappt nuddade underlaget och vem ägde de
kraftiga arbetsskor som dag ut
och dag in steg in i huset för att
få sig något till livs? Och vem
ägde de rustika träskor som
klapprade glatt när de sakta
men säkert nötte ner den ändamålsenliga trappkonstruktionen?
Ingen kan längre vittna om de
steg som så ofta och så till den
grad landade precis på denna
enda fläck att de outtröttliga
bräderna nu till slut har gett
vika och har gett vika just på
denna enda fläck. Rämnandet
får istället bli sin egen berättelse
och bära sina egna minnen.
Alla synliga spår av det gamla
är obönhörligen på väg in i
glömskans stumma mörker. Alla
foton av de då levande är borta
sedan länge. Deras kläder möglar i resväskor och kartonger
och de få brev de skrev till varandra i ungdomen går inte att
läsa längre.
Bläcket har bleknat och fukten
har ätit upp de sista linjerna
runt de spretande skrivstilsbokstäverna. Sidenbandet som knutits omkring kuverten är fläckigt
och har förlorat sin forna spänst
och glans.

Den blodröda färgen har tuggats blek av tidens skoningslösa
tand och går inte längre att urskilja och bandet är så sprött att
det fnasar sönder så fort man
tar i det.
Deras unga kärlek som så omsorgsfullt gömts mellan dessa nu
oläsliga rader blev inga skillingtryck. Ingen kringresande musikant fann den särskilt dramatisk
eller spännande nog att dikta
om. De försiktiga och ömma
ord som delades dem emellan
och som vittnade om deras kärlek var aldrig så märkvärdiga
att de på något vis gick till historien. För dem var orden deras
allt. Nu betyder de ingenting.
Nu ekar deras slitsamma liv och
korta livsgärning under spelande skyar och gömda bergsknallar. Här där de satt och svärmade under ljumma vårkvällar, här
där de lyssnade på nyvakna vårfåglar och förtrollades av doften
från gullvivor och mandelblom.
Här där de satt och såg ut över
de åkrar som ägde deras dagar
slit och deras drömmars möda.
Över den mark som än idag
minns hur den rostiga plogen
delade de frostbitna jordkokorna mitt itu och hur de unga flinka händerna som satte potatisen
rörde om i den försommarfuktiga marken.

Man bör med stor respekt lysa
frid över det levandes liv som
huserade här och frid över de
sista bräckliga spåren av deras
framfart på jorden.
Alla bär vi olika livsöden i våra
händer. Ett liv blir ett märkvärdigt ett och skrivs om i böcker
överallt. Ett annat passerar och
är knappt märkbart ens när
det pågår. Ett tredje får aldrig
chansen att levas för att någon
annan som utnämnt sig själv till
allsmäktig sätter sig till doms
över det och berövar mänskan
det liv som var menat.
Men de allra flesta liv hamnar
någonstans mitt emellan allt.
Som ditt och mitt. Låt oss ägna
en tanke åt de som varit här
innan oss. Även om vi inte känner dem, vet deras namn eller
levnadsöde, låt oss ändå minnas
dem. Och låt oss sända mycket kärlek till dem som idag är
slagna av smärtsamma minnen
och som snart inte finns kvar att
berätta.

13 sön e trefaldighet
30 augusti

10 Mässa

14 sön e trefaldighet
6 september

10 Mässa

15 sön e trefaldighet
13 september

16 Konsert

16 sön e trefaldighet
20 september

Kyrksöndag

Jumkil

Åkerby

Börje

Bälinge

18 Musikgudstjänst

Ebeneser | Bälinge Kyrkokör

10 Mässa

Kyrksöndag | Börje Kyrkokör

10 Mässa

13 Mässa

10 Familjegudstjänst

17 sön e trefaldighet
27 september

Ungdomar medverkar

Kyrksöndag | Dopfest

10 Familjemässa
Helige Mikaels dag Dopfest | Crescendo | Gott & Blandat
4 oktober
16 Körkonsert

Kyrksöndag | Dopfest
Måndagskul

Börje Kyrkokör

20 sön e trefaldighet
18 oktober

11 Kontraktsmässa

21 sön e trefaldighet
25 oktober

10 Mässa

Alla helgons dag
31 oktober

10 Familjemässa

18 Musikgudstjänst

Tacksägelsedagen
11 oktober
”Guds andedräkt”

13 Gudstjänst
Ebeneser

12– Öppen kyrka

11–14 Öppen kyrka

16 Minnesgudstjänst

10 Minnesgudstjänst 13 Minnesgudstjänst
Börje Kyrkokör

23 sön e trefaldighet
8 november

10 Mässa

Sön f domsöndagen
15 november

10 Mässa

1 sön i advent
29 november

–15 Öppen kyrka

Bälinge Kyrkokör

Sön e Alla helgons dag
1 november

Domsöndagen
22 november

10 Minnesgudstjänst

12–15 Öppen kyrka

18 Konsert
10 Gudstjänst

16 Temagudstjänst
10 Mässa

Bälinge Kyrkokör

10 Gudstjänst
Börje Kyrkokör

13 Familjegudstjänst
Måndagskul

Kansli 018-35 50 01

Präster

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

Kyrkoherde Fredrik Fagerberg Telefon 018-35 57 55 Mobil 018-35 56 08
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se
Komminister Emma Hedlundh Mobil 018-35 56 17
emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Ekonomi 018-35 51 37 Bankgironummer 5243-1624

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

Vaktmästeri 018-35 53 94

Kyrkomusiker

Husmor Bälinge församlingsgård 018-35 56 62

Organist Kriszta Dali Mobil 018-35 56 32
kriszta.dali@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsverksamhet
Vik. ungdomsledare Oscar Gustavsson Mobil 018-35 56 49
oscar.gustavsson@svenskakyrkan.se

Kantor Gerd Simonson-Grahn Mobil 018-35 56 38
gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se

Hannes Huusko tjl.

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

Oxsätra kapell 018-35 60 12

Börje församlingshem 018-36 91 18

Jourhavande präst Ring 112 kl 21–06 alla dagar
Vår verksamhet sker
i samverkan med

Kantor Ivar Murelius Mobil 018-35 56 39
ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Kan även kontaktas via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

www.svenskakyrkan.se/balinge
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