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Min tro hjälper mig förstå
Taizé – gemenskap och solidaritet

Livets ikon
Höstens och julens program

Allhelgona 2014–Kyndelsmäss 2015
Bl a Julkonsert i Bälinge kyrka 21 december



Min favoritårstid är 
hösten. Jag älskar den 
klara luften och blir 

alltid lika förundrad över färg-
spelet innan löven faller till
marken. 

Det är som någon målar från 
en palett och sätter färg på 
löven varje natt.

För andra vet jag att höstens 
melankoli och eftertänksam-
het är svår att möta men för 
mig vilar ett lugn när naturen 
saktar ner tempot. Alla måst-
en och förväntningar som 
sommaren har lägger sig till 
ro och jag får bara vara.

Det är tid för eftertanke när 
dagarna blir kortare och vi 
kommer på något vis närmare 
varandra.

Kyrkoherden
har ordet

Vi tänder ljus och känner 
närhet och gemenskap när vi 
samlas i allhelgonatid kring 
nära och kära som lämnat 
oss. Smärtan, saknaden och 
sorgen efter älskade familje-
medlemmar och vänner gör 
sig påmind men lindras när 
vi vet att utan kärleken skulle 
inte sorgen finnas.

När livet drar sig tillbaka 
en stund och löven faller till 
marken, fåglarna flyger söder-
ut, bryggor tas upp och vi 
konserverar sommaren på 
burk och flaska så blir det en 
påminnelse om att också mitt 
liv är en stund här på jor-
den. I evighetens perspektiv 
är ett liv kort. Vi får en stund 
– olika lång beroende på hur 
länge vi får leva. 

Min tro hjälper mig att förstå 
att vi är omslutna av Guds 
kärlek i livets alla olika ske-
enden och att Gud lovat att 
vara med oss alla dagar till 
livets slut.

Advent och jul vill påminna 
oss om det – att Gud kommit 
oss så nära han kan genom 
att själv bli människa som vi 
för att dela vårt liv, vår var-
dag och vandring som sträck-
er sig genom tid och rum till 
det öppna landskap som vi 
kallar för evigheten.

En psalm i Psalmboken
ger ord åt mina tankar:

Gud i dina händer vilar jag i tro, 
vilar i din värme och din ro.

Varje brustet hjärta, 
varje skadad själ
famnar du i nåd
och gör den hel. 

Nära vill jag leva, nära dig, 
min Gud, i din omsorg
finner själen ro.

Nära vill jag leva, nära dig, 
min Gud, i din kärlek
kan min kärlek gro.

Min tro hjälper mig
förstå att vi är omslutna
av Guds kärlek
i livets alla olika skeenden.”

Bygdens församlingsblad nr 3 2014
Oktober–januari | Allhelgona–Kyndelsmäss
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg

Bälingebygdens församling
Box 31, 743 05 Bälinge
Kansli och besöksadress: Bindarvägen 10 Fredrik, din kyrkoherde

018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge
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2  augusti rullade ungdoms-
gruppen söderut för en 
vecka i klostret Taizé. 

En vecka där vi tillsammans 
med 5000 ungdomar från 
hela världen delade gemen-
skap, måltider och böner.

I Taizé är det inga anställda 
utan deltagarna själva lagar 
maten, delar ut den, städar 
toaletter, plockar skräp och 
allt annat som krävs för att 
en kommunitet ska fungera.

Temat för samtalen var soli-
daritet och hur vi kan göra 
världen till en bättre plats. 
Efter morgonbönen inledde 
en av bröderna ett bibelsam-
tal som fortsatta under dagen 
i mindre grupper.
I dessa smågrupper får man 
lära känna ungdomar från 
andra länder och kulturer 
och dela tankar och tro. 

Varannan tisdag udda veckor,
firar vi nu Taizémässa
i församlingsgården kl 18.

Det speciella med Taizé-
bönerna är den meditativa 
musiken som är skriven av 
bröderna själva och gemen-
skapen i tystnaden. Var vill 
du sitta? Längst bak, helt 
ifred? Eller på en stol lite vid 
sidan? Eller kanske i mitten 
på en bönepall? Vi kommer 
som vi är, med det som hjär-
tat är fullt av. Efter mässan 
kan man stanna kvar och 
umgås en stund över en kopp 
kaffe eller thé. 

I Taizé har man tre gånger 
om dagen en andakt i kyrkan 
som rymmer flera tusen per-
soner. Det är svårt att med 
ord beskriva den känsla som 
infinner sig när man sitter där 
på golvet tillsammans med 
tusentals andra människor 
och sakta sjunger de medita-
tiva sångerna.  Men, det är en 
känsla som vi hoppas att på 
något sätt komma i närheten 
av under de Taizémässor vi 
under hösten kommer att ha 
i församlingsgården.

Taizé – gemenskap
och solidaritet 

Döpta
Carl Wille Wilhelm Brolund 29/3
Edit Karin Margareta Boman 21/4
Meja Maria Burström Albinsson 18/5
Elias Thomas Bäckman 31/5
Hilda Alicia Larm 31/5
Alice Amanda Mari Broman 21/6
Jessica Linneá Birgitta Eriksson 24/6
Alrik Lars Larsson 28/6
Frank David Erik Fellman 5/7
Sebastian Axel Erik Mård 6/7
Ruth Marie Sundström 6/7
Minneá Elin Maria Hamberg 13/7
Sixten Ingvar Åke Jansson 19/7
Agnes Märta Berg 26/7
Tova Linnea Berg 26/7
Anna Nora Helena Peterson 2/8
Winston Olof Andersson 10/8
Julius Oliver Öhman 16/8
John Fabian Olov Sannefur 17/8
Alide Brita Marie Ottoson Schönberg 20/8

Avlidna
Åke Gustav Jansson 24/3
Rolf Tage Rudolf Henriksson  7/4
Karl Ingvar Thorsell 17/4
Ingrid Ebba Viktoria Thorsell 17/4
Johan Erik Forslund 14/5
Ernst Rune Alvar Landqvist  2/6
Bengt Olov Andersson  4/6
Karl Eskil Pettersson  5/6
Märta Solveig Ingeberg  10/6
Karl Erik Ludvig Öberg  12/6
Sigyn Alfhild Matilda Brundin  4/7
Rut Berit Häll  5/7
Stig Olof Blomqvist 5/7
Alva Marianne Karlsson  13/7
Hugo Oskari Joutsen 23/7
Kjell Lennart Eriksson  17/8

Tillkänna-
givanden

Församlingens förtroendevalda och personal vid en planeringsdag, september 2014
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Text: Magdalena Fredman 
och Hannes Huusko



Bön inför ikonen
Omgiven av Marias doftande violer
i stjärnornas ljus,
står du min Frälsare
och väntar på mig.
Du ser med ömhet barnet inom mig,
slut mig i din famn.
Var med mig alla dagar till tidens slut.
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Foto: katzengraben /Pixabay 

Livets
ikon
Ikonen du ser framför dig har fått
namnet Livets ikon. 
Den föreställer Kristus bärande på ett 
litet barn. I sin helhet återges i ena 
hörnet de latinska orden Ego sum 
(Jag finns) och i det andra hörnet
Ego tecum (Jag går med dig). Kris-
tus ser med en blick som sett allt, 
som vet hur vi har det och vill dela 
vår vardag och liv hur det än ser ut. 
Han bär oss med sin nåd och kärlek 
i allt och genom allt. Han säger: ”Var 
inte rädd, jag ska inte svika dig eller
överge dig, jag är med dig alla dagar”.

Ikonernas värld
Ikonerna, de heliga bilderna, ger oss 
en värld av förtröstan då vi i vår tid 
behöver dem mer än någonsin.
I dess närvaro kan vi få en stunds ro 
och eftertanke i en annars så splittrad 
och stressad vardag. Vi får en chans
att stanna upp, tiden står stilla, och 
plötsligt känns denna tusenåriga konst
så påtagligt aktuell och levande.
Oavsett religion, tro eller livsåskåd-
ning är dessa stilla iakttagande bilder 
en källa som inger kraft, tröst och 
hopp i det som är vårt livs historia
och nu. 
Ikonens bildspråk är fyllt av sym-
bolik och ju mer vi betraktar den, ju 
mer kan vi läsa ut av den. Färgernas 
balans och harmoni, linjernas rörelse
och dynamik ger oss ledtrådar och
tecken. Det omvända perspektivet
som utgår från betraktaren gör att 
vår egen sinnesstämning alltid tas 
emot av ikonen som spegelbild av 
vår egen själ och vi erfar att det 
är ikonen som ser oss och det som 
är vårt liv just nu.

Ikonografen
Christina Lundström utbildade sig till
ikonograf vid Atens konstakademi på
1980-talet. Den stora familjen och den
omfattande verksamheten med stråk-
undervisningen i Åkerby stråk har
gjort att det är först de sista tio åren 
som hon haft möjlighet att aktivt 
måla själv. 
Flera uppmärksammade ikoner har
fått sin hemvisst i kyrkorum runt om
i Uppland, bl a Four Faces of Maria 
i Bälinge kyrka, Östervåla Maria i 
Östervåla kyrka och nyligen pilgrims-
ikonerna Amor Meus Crucifixus est
som för tillfället kan beskådas i 
Vadstena klosterkyrka. 
Christina målar med klassisk teknik 
och tradition men är nyskapande i 
sina motiv och i ett svenskkyrkligt 
och ekumeniskt sammanhang. 



Kollekten går till
Siphilileprojektet
28 september 2014–31 augusti 2015

Det kommande året går Bälingebygdens församlingskollekter
till Siphilieprojektet i Swaziland.

Ett hälsoprojekt för att hjälpa nyblivna mammor.

Sedan ett år tillbaka finns Elisabeth och Mats Målqvist,
från vår församling, på plats i Swaziland och arbetar där

med hjälpinsatser.

23/11 | Läs mer på nästa uppslag

Byggnation kommer 
att ske vid Oxsätr

a kapell i vinter.

Om och när det ber
ör verksamhet medd

elas i predikoture
r/affischer.
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Konserter
Kör från stiftet

Bälinge kyrka 15/11 kl 18

Jazz med Radbandet
Börje kyrka 16/11 kl 18

Entre 50 kr

Välkommen på sopplunch!
Oxsätra kapell

Torsdagar kl 12.30
11/9  9/10  20/11  4/12*  22/1

Bälinge församlingsgård
Onsdagar kl 12.30

10/9  22/10  12/11  10/12*  21/1

Börje församlingshem
Onsdagar kl 12.30

3/9  1/10  5/11  3/12*  7/1  4/2

Jumkil församlingsgård
Onsdagar kl 12.30

24/9  29/10  26/11*  28/1
*Grötlunch  |  Frivillig avgift på alla våra soppluncher

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

Öppen
verksamhet

Umgås, byt tips och erfarenheter
med andra föräldrar.

Barnen kan pyssla och leka
med varandra.

Sångstund och fika.
Bälinge församlingsgård

Måndagar kl 14–16
Tisdagar och torsdagar kl 9.30–11.30

Onsdagar för barn 0–1 år kl 9.30–11.30

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

Jumkil församlingsgård
Torsdagar kl 9–12

Oxsätra
Tisdagar kl 10–12

Torsdagar kl 13–15 (fr o m 2015)

Vår verksamhet sker i samverkan med

Kapellträff i Oxsätra 27/11 kl 12.30
Välkommen att äta lunch och prata | Julpyssel för den som vill
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Foto: Lebensmittelfotos /Pixabay

Julafton
Gudstjänst vid krubban kl 10

Bälinge kyrka
Samling vid krubban kl 11

Jumkil kyrka
Julnattsgudstjänst kl 21.30

Åkerby kyrka
Julnattsmässa kl 23

Bälinge kyrka

Juldagen
Julotta kl 6
Börje kyrka

Julotta kl 8
Ebeneser kapell

Fo
to

: G
us

ta
f H

el
lsi

ng
 /

IK
O

N



Börje
Lördag 1 november | Alla helgons dag | Helgonen

Minnesgudstjänst i Börje kyrka kl 10
Börje kyrkokör

Kyrkan öppen till kl 14

Söndag 16 november | Sön f domsön | Vaksamhet och väntan
Jazzkonsert i Börje kyrka kl 18

Radbandet | Inträde 50 kr

Söndag 30 november | 1 sön i advent | Ett nådens år
Mässa i Börje kyrka kl 10

Börje kyrkokör

Söndag 7 december | 2 sön i advent | Guds rike är nära
Familjegudstjänst i Börje kyrka kl 13

Torsdag 25 december | Juldagen | Jesu födelse
Julotta i Börje kyrka kl 6

Söndag 28 december | Sön e jul | Guds barn
Mässa kl 10

Söndag 4 januari | Sön e nyår | Guds hus
Gudstjänst i Börje församlingshem kl 10

Söndag 25 januari | 3 sön e Trettondagen | Jesus skapar tro
Gudstjänst i Börje församlingshem kl 10

Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid Måndag–fredag kl 10–12 och 13–15

Kyrkoskrivare Anna Lantz
anna.lantz@svenskakyrkan.se

Besöksadress Bälinge församlingsgård, Bindarvägen 10
Postadress Box 31, 743 05 Bälinge

Fax 018-33 41 94
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/balinge
www.facebook.com/balingebygdensforsamling

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

Bälinge
Lördag 1 november | Alla helgons dag | Helgonen

Minnesgudstjänst i Bälinge kyrka kl 16
Bälinge kyrkokör

Kyrkan öppen från kl 12

Söndag 9 november | 21 sön e trefaldighet | Samhällsansvar
Mässa i Bälinge kyrka kl 10

Lördag 15 november
Konsert i Bälinge kyrka kl 18

Söndag 16 november | Sön f domsön | Vaksamhet och väntan
Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10

Söndag 23 november | Domsöndagen | Kristi återkomst
”Hold on” – Temagudstjänst i Bälinge församlingsgård kl 16

För Svenska kyrkans internationella arbete
Tradjazzbandet Bälinge Hotlips | Glädjekören från Sandviken m fl medverkar

Ulrika Ardin Dabo berättar från besök i Swaziland
Internationella gruppen serverar fika från kl 15

Söndag 30 november | 1 sön i advent | Ett nådens år
Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10

Bälinge kyrkokör

Söndag 7 december | 2 sön i advent | Guds rike är nära
Familjegudstjänst i Bälinge kyrka kl 10
Barnverksamheterna Crescendo | Gott & Blandat

Fredag 12 december
Lucia i Åkerlänna bygdegård kl 18

Söndag 14 december | 3 sön i advent | Bana väg för Herren
Mässa i Bälinge kyrka kl 10

Damkören Iterum

Söndag 21 december | 4 sön i advent | Herrens moder
Julkonsert i Bälinge kyrka kl 16

Bälinge och Börje Kyrkokörer sjunger carols | Brassensemblen Linnékvintetten

Onsdag 24 december | Julafton | Den heliga natten
Gudstjänst vid krubban i Bälinge kyrka kl 10

Kyrkokör | Barnverksamheten Crescendo

Julnattsmässa i Bälinge kyrka kl 23
Fredag 26 december | Annandag jul | Martyrerna

Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10
Onsdag 31 december | Nyårsafton

Nyårsbön i Bälinge kyrka kl 16
Söndag 4 januari | Sön e nyår | Guds hus

Julfest i Oxsätra kapell kl 13
Tisdag 6 januari | Trettondedag jul | Guds härlighet i Kristus

Julfest i Bälinge församlingsgård kl 15
Söndag 11 januari | 1 sön e Trettondagen | Jesu dop

Mässa i Bälinge kyrka kl 10
Söndag 1 februari | Septuagesima | Nåd och tjänst

Mässa i Bälinge kyrka kl 10
Söndag 8 februari | Kyndelsmässodagen | Uppenbarelsens ljus

Gudstjänst i Bälinge kyrka kl 10

Se även www.svenskakyrkan.se/balinge/personal



Åkerby
Lördag 1 november | Alla helgons dag | Helgonen

Åkerby kyrka öppen kl 12–15
Söndag 2 november | Sön e alla helgon | Vårt evighetshopp

Minnesgudstjänst i Åkerby kyrka kl 13
Söndag 16 november | Sön f domsön | Vaksamhet och vänta

Mässa och Kyrksöndag i Åkerby kyrka kl 13
Damkören Iterum

Söndag 7 december | 2 sön i advent | Guds rike är nära
Stråkklang i advent i Åkerby kyrka kl 18

Onsdag 24 december | Julafton | Den heliga natten
Julnattsgudstjänst i Åkerby kyrka kl 21.30
Torsdag 1 januari | Nyårsdagen | I Jesu namn
Mässa på det nya året i Åkerby kyrka kl 13

Präster
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

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

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
Barnledare Hanna Eiserman   Telefon 018-35 57 12

hanna.eiserman@svenskakyrkan.se

Ungdomsledare Hannes Huusko   Mobil 018-35 56 49
hannes.huusko@svenskakyrkan.se

Kontakt
Köket i Bälinge församlingsgård

Husmor Ann-Katrin Hjärner   Telefon 018-35 66 62
ann-katrin.hjarner@svenskakyrkan.se

Kyrkans Fritids i Bälinge, församlingsgården
Föreståndare Boel Hedin   Telefon 018-35 57 77

www.kyrkansfritids.se   info@kyrkansfritids.se

Börje församlingshem
Telefon 018-36 91 18

Ebeneser kapell
Telefon 018-39 32 24

Jumkil församlingsgård
Telefon 018-35 83 07

Oxsätra kapell
Telefon 018-35 60 12

Uthyrning genom Kerstin Pettersson   Mobil 0730-41 23 28

Jourhavande präst 112
kl 21–06 alla dagar

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

Vi önskar dig allt gott
inför helgerna

som ligger framför oss

Jumkil
Söndag 2 november | Sön e alla helgon | Vårt evighetshopp

Minnesgudstjänst i Jumkil kyrka kl 10
Solosång av Ivar Murelius

Söndag 30 november | 1 sön i advent | Ett nådens år
Familjegudstjänst i Jumkil kyrka kl 13

Lördag 13 december
Lucia i Jumkil kyrka kl 18

Söndag 21 december | 4 sön i advent | Herrens moder
Mässa i Jumkil kyrka kl 10

Onsdag 24 december | Julafton | Den heliga natten
Samling vid krubban i Jumkil kyrka kl 11

Torsdag 25 december | Juldagen | Jesu födelse
Julotta i Ebeneser kapell kl 8

Tisdag 6 januari | Trettondedag jul | Guds härlighet i Kristus
Trettondagskonsert i Jumkil kyrka kl 18

Camerata Englund

Söndag 18 januari | 2 sön e Trettondagen | Livets källa
Gudstjänst i Jumkil kyrka kl 10

Söndag 1 februari | Septuagesima | Nåd och tjänst
Gudstjänst i Ebeneser kapell kl 10

Se även www.svenskakyrkan.se/balinge/personal



www.svenskakyrkan.se/balinge
Gilla www.facebook.com/balingebygdensforsamling

Adventskaka
400 gr smör
2 pkt saffran
4 st ägg
6 dl strösocker
3 dl mjölk
8 dl vetemjöl
4 tsk bakpulver
Florsocker
Smält smöret och låt svalna.
Stöt saffran i en mortel med lite socker.
Vispa ägg och socker vitt och pösigt, 
tillsätt saffran, smöret och mjölken. 
Blanda mjöl och bakpulver och rör ner det i smeten.
Bred ut smeten på en långpanna 
klädd med bakplåtspapper.
Grädda i nedre delen av ugnen i 175° i ca 35–40 min.
Sikta florsocker över kakan innan servering.

Ur husmor Ann-Katrin Hjärners receptpärm
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Visitation
i vår församling

21 september

Se fler bilder och läs mer på
www.svenskakyrkan.se/

balinge/visitation 


