Fastan och påsken 2016

Hon visste inte vilka konstiga
situationer hon skulle hamna i,

hon visste inte att hon en dag
skulle stå under ett kors och se
sitt barn dö en plågsam död,
torterad och bespottad. I Ikonen
ser vi hur Jesus blottar sin strupe som ett tecken på vad som
väntar.

Skriftens dolda mening, dunkla
löften brister nu som knopparna om våren med en doft av
paradisets lunder.
O Maria lär mig dina sånger!
Lär mig älska honom som har
vandrat genom död och grav
till ljusets rike.”

Det såg ut att brista den gången
– kunde också detta verkligen
vara Guds vilja? Var detta verkligen meningen med alltsammans?

En fördjupad fastetid och en
fröjdefull och glad Påsk önskar
jag dig!

Det såg ut att brista men Marias lydnad och mod ledde henne
igenom också detta och på tredje dagen kom svaret: Han lever,
han är uppstånden!
En psalm som jag gärna sjunger
såhär års är Sv Psalm 481:
”Alla källor springer fram i
glädje när Maria sjunger om sin
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Jag tänker på Maria och hur
modig hon är. När hon säger
sitt ja vet hon inte att hon skulle
föda Jesus under svåra förhållanden – utomhus i kylan under
bar himmel.

Ikonograf: Christina Lundström

Sofia Stensby /Pixabay

V

ad vet vi om vår framtid egentligen? Ingenting tror jag vi svarar
vid lite eftertanke. Precis så
var det också för Maria. Den
dagen hon sa ja att gå in i
uppdraget att föda Jesus och
ställa sitt liv och sin kropp
till förfogande visste hon inte
vad som väntade. Jag känner mig inspirerad av Maria
och hur hon lämnar sitt liv i
Guds händer i tillit till Guds
löften.

Fredrik, din kyrkoherde

I Kyrkobladet, med start vinterprogrammet
2015, reflekterar Fredrik över de fyra ikonerna
som finns upphängda i Bälinge kyrka. De heter
tillsammans Four Faces of Maria och vill visa
fyra olika ansikten eller skeenden och perioder
i jungfru Marias liv. På så sätt blir de också en
bild av ett mänskligt liv och hur Gud finns med
oss i allt och genom allt som möter oss längs
vägen.
Ikonerna är målade av ikonograf Christina
Lundström i samband med Bälinge kyrkas
återöppnande 2010.

Soppluncher

Tillkännagivanden

Börje församlingshem

Döpta

Måndagar kl 12
1 februari, 7 mars, 4 april
och 2 maj (Vårlunch).

Bälinge församlingsgård

Torsdagar kl 12.30
14 januari, 11 februari, 3 mars
och 14 april (Vårlunch).

Oxsätra kapell

Torsdagar kl 12.30
21 januari, 25 februari, 17 mars
och 21 april (Vårlunch).

Filmkvällar i vår
Svenska kyrkans unga arrangerar
filmkvällar i Bälinge församlingsgård 12 februari, 11 mars och
15 april. Filmen börjar kl 18.30,
därefter samtal och fika. Se vår
webbsida vilka filmer som visas.

Årets
längsta
gudstjänst
Bälinge kyrka är påskkyrka
i år.

Jumkil församlingsgård

Nikolaj Edward Peter Jansson

24/10

Thore Milio Ninno Klarin

24/10

Nils Olof Gustaf Sjölander

24/10

Olof Ove Harry Carlsson

8/11

Louise Sigrid Caroline Holmqvist

21/11

Ester Annika Rose-Marie Arvidsson 21/11
Signe Vera Valborg Ferm

21/11

Evelin Ingrid Ögren

21/11

Avlidna
Gisela Herta Elfriede Hönborg

9/9

Gunborg Elvira Hellberg

14/10

Gösta Alfred Lind

17/10

Martin Lars Olov Åkerlind

17/10

Bengt Yogi Eriksson

24/10

Torsdagar kl 12.30
7 april (Åkerby Stråk medv.).

Edith Louise Rönn

29/10

Det betyder att den tre dagar
långa gudstjänsten firas i ett
och samma kyrkorum. Skärtorsdagsmässsan med altarets
avklädande och delande av en
Getsemanemåltid då vi äter
soppa och läser Jesu avskedstal

övergår i Långfredagens avskalade gudstjänst med korset i
centrum avslutas med Påskdagens jublande uppståndelsemässa då vi tillsammans
påminner oss att Jesus är uppstånden!

Torsdagar kl 12.30
28 januari, 31 mars
och 28 april (Vårlunch).

Åkerby bygdegård

Ulla-Britt Ingrid Jansson

2/12

Himmel och pannkaka
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Pannkaksgudstjänsterna i
Oxsätra kapell har blivit en
stor succé och vi bjuder därför
in till tre nya tillfällen i vår: 1
februari, 7 mars och 11 april.
Klockan 17 är det en enkel

Gudstjänst där barnen i Oxarna medverkar och i direkt
anslutning äter vi pannkakor
tillsammans med de föräldrar
och andra som har möjlighet
att vara med.
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Varannan tisdag (udda veckor)
med start tisdag 19/1 firar vi en
Taizemässa i Bälinge församlingsgårds kapell. Vi inbjuder
till en enkel soppmåltid kl 18
för den som önskar.

Församlingsresa
I slutet av maj genomför vi en
församlingsresa. Inbjudan och
information om resmål och
anmälan lämnas under våren.
Eventuella frågor besvaras av
husmor Ann-Katrin Hjärner.

Gospelkonsert
I år kommer församlingens stora körprojekt att gå i gospelmusikens anda. Familjelägret i
Undersvik, som vi hade i höst,
blev inte bara en gemenskap för
stora och små – utan också ett
avstamp för detta projekt.
Så, välkomna till Bälinge kyrka kl 18 lördagen den 24 april,
taket kommer lyfta av röster i
alla åldrar!

Kung Skutes hög
För fjärde året i rad firar vi en ekumenisk friluftsgudstjänst på Kung
Skutes hög på gränsen mellan Bälingebygdens församling och Ärentuna församling i skogsbrynet intill grustaget i Lövstalöt. Även denna
gång, 5 maj kl 11, kommer blåsorkestern Brukssextetten från Vattholma att medverka.
Medtag egen kaffekorg och vid behov sittunderlag eller stol.

Vårkonsert

Boka in…

Bälinge och Börje kyrkokörer har sin årliga vårkonsert
söndagen den 29 maj kl 18 i
Bälinge kyrka, under ledning av
Ivar Murelius och Gerd Simonson-Grahn.

…sommarens konsertserie!
Vår unika läktarorgel i Bälinge
kyrka kommer att stå i rampljuset! Tre orgelkonserter kommer
att äga rum: 3 juli, 17 juli och
21 augusti, alla tre kl 18.

Musik i påsk
25 mars | Långfredagen
Jumkil kyrka kl 18
Långfredagsmusik

27 mars | Påskdagen
Börje kyrka kl 18
Påskens psalmer och sånger

3 april | 2 sön i påsktiden
Åkerby kyrka kl 18
Musikgudstjänst

Foto vänster sida: Fredrik Fagerberg /Bälingebygdens församling Kristina Strand Larsson /IKON

Taizemässor

Själavård –
en inbjudan
till samtal
Ibland behöver vi någon utomstående att tala med, någon
som har tid att lyssna, någon
som orkar följa med en bit på
livets väg. Vill du boka ett samtal eller har du andra frågor?
Kontakta oss.

Känner du dig ensam –
skulle du vilja ha besök?
I Bälingebygdens församling finns Väntjänsten, en grupp ideellt engagerade människor som erbjuder kontakt, stöd och hjälp till dig som
behöver det. Det kan till exempel handla om att få besök i hemmet,
att ha regelbunden kontakt per telefon, att ta en promenad tillsammans eller att få sällskap till sjukhuset eller apoteket.
Det kostar inget att få hjälp av någon från Väntjänsten och du behöver inte tillhöra eller vara aktiv i Svenska kyrkan för att ta kontakt.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Allmänna sången sjunger in sommaren 6 juni
Allmänna Sången har spelat in sin senaste cd-skiva i Bälinge kyrka under året och som tack ger man nu en
Sommarkonsert på nationaldagen kl 18! Det blir välkänd svensk körmusik och lite nyare musik från olika
delar av världen. Missa inte detta tillfälle att höra en av Europas bästa körer som vunnit många utmärkelser genom åren! De sjunger under ledning av Maria Goudonrina.
Bälingebygdens församling tar ett inträde på 100 kr som oavkortat går till Svenska kyrkans internationella
arbete. Förköp på kansliet, telefon 018-35 50 01.

Profilen:

Anna-Greta
Jansson
i Åkerlänna…
När man nämner hennes namn
vet nästan alla vem det är!
Anna-Greta och hennes make
Thore flyttade till Åkerlänna
1949. I huset, på vinden, hängde då en avlång gammal lingonrensare, som för att hälsa:
välkommen hit. Den används
fortfarande när det är bärtider.
Anna-Greta växte upp på en
bondgård i Svarvarbo, för drygt
90 år sedan. Alla fick hjälpas
åt, så också de fyra barnen. Att
sylta och safta det är man ju
uppfödd med säger Anna-Greta, som även varit med om att
göra potatismjöl! Det sistnämnda är ett ansträngande konstverk som kräver både tid och
kunskap. Nu köper man så lätt
ett paket i affären.

Efter att ha arbetat några år
i olika affärer, som ex. Thunanders diversehandel, började Anna-Greta i kyrkans tjänst
som husmor i Bälinge församlingsgård.
Flera präster har hon jobbat
för genom åren. 1980 blev
Anna-Greta kyrkvärd i Bälinge
kyrka. Efter en del år arbetar
hon enbart vid Oxsätra kapell.
Att gå ner lite i tid kan vara
skönt. Ett ansvarsfullt arbete, som att bistå vid kyrkliga
handlingar, gudstjänster m.m.
Många har säkert också varit
hem till makarna på husförhör
som det hette då.
Ibland knyts allt samman, som
då när det berättas att också
Anna-Greta, då 16 år, fick gå

till Oxsätra Kapell på juldagsmorgon för att spela på julottan. En tidig vintrig promenad
som säkert tog ca 45 minuter
att gå i mörker och snö. Dessförinnan blev hon uppringd
på själva julaftonskväll vid
19-tiden för att få en förfrågan om detsamma. Sin musikaliska ådra har hon haft stor
glädje av. Många gudstjänster
och barndop har Anna-Greta spelat på. Sången har också stor betydelse när hon tillhört kyrkokören i många år. Ur
prästen Bonanders hand mottog hon en medalj vid 50 års
medverkan! Numera är hon en
av hedersmedlemmarna i kyrkokören.
Att sitta och sticka är en
rofylld syssla. Det har hunnit
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Text Kerstin Pettersson

bli många sockor och vantar
genom åren. Släkten har utökats så att även barnbarnsbarn
har hon att glädjas åt. Handarbete ligger varmt om hjärtat.
Norra kyrkliga syföreningen
har hon tillhört sedan 1952 och
är fortfarande aktiv. Det kunde
vi se på syföreningsauktionen
före jul.

ter att köra och lite frågor att
besvara så blev körkortet ett
faktum.

Det är klart att bor man på landet behövs både bil och körkort. 1946 åkte Anna-Greta
och brodern Sven till stan för
att ta körkort. Några kvar-

Om man får vara frisk och kry
kan man göra mycket, som
att cykla och åka skidor vilket Anna-Greta fortsätter med
än i dag! Favoritresemålet är

En gång under alla år har polisen stoppat henne. Efter många
timmars bärplockning i skogarna runt Östervåla-Harbo blev
de stoppade… men ingen fara:
bara att köra vidare. Allt var i
sin ordning.

Dalarna. Många glada kontakter har knutits på deras många
resor dit. Sedan Anna-Greta
blev ensam har hon rattat sin
bil många gånger till vännerna
i Dalarna.
Fotboll är ett annat intresse. Många är de gånger som
Anna-Greta följt matcherna
vid Lännaborg och kommer att
följa.
Det är inget märkvärdigt med
mig: säger Anna-Greta, en trotjänare.

Tack från
syföreningarna!
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Norra syföreningen vill tacka
alla som varit med och bidragit
till resultatet 23 660 kronor vid
syföreningsauktionen.
Ett stort tack från Södra syföreningen till alla som på olika
sätt bidragit till den fantastiska
summan 27 180 kronor.

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

Magdelena Fredman tjl.

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.

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

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

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Kan även kontaktas via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kyndelsmässodagen
31 januari
Fastlagssöndagen
7 februari
1 sön i fastan
14 februari

13 Gudstjänst

10 Mässa
10 Gudstjänst

13 Gudstjänst

Crescendo och Mezzo

3 sön i fastan
28 februari

10 Mässa

13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Dolce

10 Gudstjänst

10 Familjemässa

Dopfest för små och stora

Bälinge församlingsgård
Bälinge kyrkokör

10 Gudstjänst

13 Mässa

Bälinge församlingsgård
Dopfest för små och stora

10 Familjemässa

Börje kyrkokör

13 Familjegudstjänst

Palmsöndagen
20 mars

Crescendo och Mezzo

Skärtorsdagen
24 mars

18 Mässa

Långfredagen
25 mars

10 Långfredagsgudstjänst
10 Påskmässa

Annandag påsk
28 mars

10 Gudstjänst

2 sön i påsktiden
3 april

10 Gudstjänst

4 sön i påsktiden
17 april

5 sön i påsktiden
24 april

Dopfest för små och stora

18 Långfredagsmusik

Påskkören

Påskdagen
27 mars

3 sön i påsktiden
10 april

Påskkören

18 Påskens psalmer
och sånger
13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Oxsätra kapell

18 Musikgudstjänst

Dolce

10 Mässa
18 Konsert
Canzonetta

10 Mässa

18 Gospelkonsert

10 Mässa

Se info inne i Kyrkobladet

Bönsöndagen
1 maj
Kristi himmelfärds dag
5 maj

Allmänna sången
på nationaldagen
Se info inne i Kyrkobl

Vår verksamhet sker
i samverkan med

10 Gudstjänst
11 Friluftsgudstjänst
Kung Skutes hög
Brukssextetten

Sön f pingst
8 maj

10 Mässa

Pingsdagen
15 maj

18 Musikgudstjänst

Heliga trefaldighets dag
22 maj

Jumkil

Bälinge Kyrkokör
samt Gott & Blandat

10 Familjemässa

Jungfru Marie bebådelsedag
13 mars

Åkerby

16 Ljusgudstjänst

2 sön i fastan
21 februari

Midfastosöndagen
6 mars

Börje

Bälinge

Psalmer och lovsånger

8 Gudstjänst
Gammelgården
Börje kyrkokör

10 Familjegudstjänst

Dopfest och bibelutdelning

13 Familjegudstjänst

10 Familjegudstjänst

Dopfest och bibelutdelning

Dopfest och bibelutdelning

1 sön e trefaldighet
29 maj

18 Vårkonsert

2 sön e trefaldighet
5 juni

10 Mässa

3 sön e trefaldighet
12 juni

10 Gudstjänst

10 Mässa

13 Mässa

www.svenskakyrkan.se/balinge
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