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Kyrkoherden har ordet...

Säsongen är över.
Smaken av den fina sommaren finns nu konserverad på burkar och 
flaskor, bryggor och båtar tas upp på land, utemöblerna ställs in i förråd 
och grillen får vila till nästa sommar. Vi firar Tacksägelsedag och tackar 
för alla gåvor Gud ger oss till kropp och själ. I vår församling samlas vi 
till gudstjänst den dagen i Åkerby kyrka. På framsidan av detta blad ser 
du så vackert smyckad kyrkan och altaret är med delar av höstens skörd. 
Säsongen är över. På olika sätt märker vi att livet drar sig tillbaka också 
i naturen. Fåglar flyger söderut och lövträdens blad börjar skifta i vackra 
färger när klorofyllet drar sig tillbaka innan löven ska falla till marken.

Den här tiden på året påminner oss också om att vår tid här på jorden är 
begränsad. Vi kommer också att gå en vinter till mötes.
Vi lever mitt i gåtan som heter liv i död och vi ser den i årstidens väx-
lingar. Vi vet att efter höst och vinter kommer vår och sommar. Jag tror 
vi kan ta med oss detta och att det här också gäller våra liv och att den 
kristna tron säger oss att vi går en evig sommar till mötes.
Vi kan ha olika bilder för det öppna landskap som vi kallar för 
evigheten eller himlen, bilder som vi många gånger hämtar från 
sommaren.

Harry Martinsson har skrivit en dikt som finns som psalm 202 i psalm-
boken:
De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma. Hur skönt att 
djupt bland gläntors flor se solens fingrar sömma en vacker klädnad till 
den säng som vi ger namnet sommarns äng och som med solens gyllne 
tråd hopsömmas våd för våd.
En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar och låta tungsint 
tanke gå och mana sommarns hagar att träda fram till sinnets stöd i 
vinterns långa själanöd, att djupt i minnet skåda Gud i evig sommar-
skrud.



Soppluncher hösten 2013

Oxsätra kapell   Bälinge församlingsgård
Torsdag kl. 12.30   Onsdag kl. 12.30
24 oktober    13 november
21 november   11 december Grötlunch
5 december Grötlunch

Börje församlingshem  Jumkils församlingsgård
Onsdag kl. 12.30   Onsdag kl. 12.30
6 november   30 oktober
4 december Grötlunch  27 november Grötlunch

Allt gott tills vi ses eller hörs – det är bara en tidsfråga!

Fredrik Fagerberg , din kyrkoherde 



En jordnära upptäcktsresande 

Vad vore vår kulturhistoria idag om det inte vore för alla eldsjälar som 
på olika sätt och i hela sina liv jobbat för sin hembygd. Hans Lindström 
är en av Bälinges kulturprofiler och han har varit intresserad av sådant 
som rör vanliga människors historia ända sedan han var liten.  

Hans är uppvuxen på en bondgård i Hemringe i Bälinge där hans mam-
ma och pappa drev jordbruk, liksom både hans mor- och farföräldrar 
före dem. Tillsammans med sina två bröder fick han lära sig en bondes 
vardag och det fick till resultat att alla pojkarna så småningom blev 
bönder. 

År 1949 gifte sig Hans med sin Elisabet och de fick arrendera en gård i 
Rörby.
- Vi hade jord och 18 kor och svin i Rörby. Vi fick också tre duk-
tiga barn, en dotter och två söner. Jag hade också en duktig hustru. Vi 
har gått sida vid sida genom allt och gjort allt tillsammans. Lisa var en 
stark kvinna men jag kanske krävde för mycket av henne ibland. 
Hans pappa Martin var även han intresserad av hembygden och var med 
och återupplivade den insomnade hembygdsföreningen på 1940-talet, så 
intresset för kulturhistoria har även det funnits i familjen. Men att Hans 
intresse skulle göra honom så destinerad att stöta på fornminnen, det 
hade väl ingen räknat med från början.   



När paret Lindström flyttade till Rörby berättade gamla frun, som var 
född  i gården, att när de hade kommit dit på 1910-talet så var det ”kulle 
på kulle på kulle” ute på åkern. Det hon menade var att det fanns en 
mängd forntidsgravar där. Det mesta av det var förstås borta men det 
fanns en liten gravkulle kvar, berättar Hans. 
När Hans började plöja kom han genast på ett stråk med svart jord. I 
åkern låg två vackra spännbucklor med en flätad kedja mellan och även 
pilspetsar och annat. 
- Jag ringde Upplandsmuseet direkt och de skickade en amanuens. 
Hon skällde på mig för att jag hade plöjt för nära kanten mot gravröset 
och så plockade hon ihop sakerna. De försvann sedan till Historiska 
museet i Stockholm. Det var visst nåt ovanligt med spännbucklorna, de 
kallar det för Rörbystil numera, säger Hans, som inte har alltför mycket 
till övers för hur det ibland går till mellan akademiker och vanliga män-
skor i sådana här sammanhang.   

Hans fortsatte plöja och efter några timmar kom han på en lång rad med 
benbitar. 
- Men då gav jag fasen i att ringa museet. Jag ringde Erik Wall-
ström* istället och han kom och vi grävde upp hela gubben. Han hade 
krukor i armvecken men de var så sköra. Vid knäna låg en kniv. Och 
den har jag kvar än, säger Hans lite triumferande. 
”Amatörarkeologerna” grävde så en grop och lade ner den utgrävde 
mannen. När Hans hade kört ytterligare ett tag kom han på en  
”stenpackning”. Jorden var alldeles svart omkring den och han gjorde 
en skiss av alltihop och visade för en person från museet som han hade 
förtroende för. Denne menade att han nog hade kommit på en plats där 
de brände sina döda.
Inte nog med allt detta. När paret 1980 flyttade till Målsta så var det för-
sta Hans kom på när han började plöja, en boplats. Då fick han återigen 
ringa och det blev till Sverker Söderberg, som var arkeolog på riksan-
tikvarieämbetet. Det blev en utgrävning så stor som 8 gånger 12 meter. 
- Vi fick hjälpa till. Jag samlade ihop barnen och deras kompisar 
och vi fick hjälpa till att gräva. När jag plöjde fick jag köra en sväng 
omkring utgrävningen. 

*En lärare här i Bälinge.



Sedan var det lugnt ett tag i Målsta. Tills de skulle bygga en maskin-
hall. De hittade massor av krukskärvor och knivar även här. Hans tog 
en kasse och åkte in till Upplandsmuseet och de daterade det till 1550-
1750. Alltså på gränsen till vad som anses vara värt att ta vara på. 

Det verkar sannerligen som om Hans Lindström har en gåva att hitta det 
som ligger fördolt. När han pensionerade sig började han att, tillsam-
mans med Erik Wallström och Henry Liljeblad*, inventera torp i Bälin-
gebygden. Folk säger om Hans att det finns ingen som är så pricksäker 
och som kan hitta en torpgrund i skogen även om den är helt övervuxen 
med mossa och det växer tallar genom den före detta skorstenspipan. 
- Ja man känner sig som en upptäcktsresande när man håller på. 
För det är inte lätt. Men till sist blev man ju van. Mina jaktkompisar 
har berättat mycket om var gamla torp har legat när vi har varit ute och 
jagat. Och jag har ju haft stor nytta av gamla kartor naturligtvis. Men 
det är så otroligt förändrat nu, man känner inte igen sig. 
Hittills har torpinventeringen, som sammanställts i en fin skrift av Kjell 
Wallén, räknat in 96 fäbodar och cirka 500 torp i Skuttunge, Bälinge, 
Åkerby och halva Jumkil. 

Under hela sitt liv har Hans samlat gamla föremål, saker med historiskt 
värde. Dels till Bakomstugan men också till Möllerstorp. På 1980-talet 
fick Hembygdsföreningen lov att använda kyrkans uthus till ett lant-
bruksmuseum, där de nu visar handredskap och hästdragna maskiner 
och redskap. Hans har även varit jägare i hela sitt liv och aktiv i jakt-
klubben.
- Det har varit ett bra liv som bonde. Både föräldrarna och far-och 
morföräldrarna var bönder. Man är jordställd helt och hållet. Säger den 
man som haft både sin utkomst och sina intressen djupt ner i den 
uppländska lerjorden.     

Text och foto Eva Hallor 

*Också han lärare i Bälinge.



Träffpunkt Bälinge
Lundgårdsvägen 2, Bälinge

 För dej som är 65+
 Tisdagar, torsdagar och jämna fredagar kl.8-15

 Välkomna att umgås, dricka kaffe, äta en lättare lunch, spela spel,
 frågesport, promenader, underhållning m.m.

 Om du vill beställa en lättare lunch till tisdagsträffen, 
 ring dagen innan före kl. 12.00.

 För mer information ring 018-727 48 97 eller 073-809 18 35

Träffpunkten drivs av Uppsala kommun
Välkomna önskar Lena & Annika

DE PROFUNDIS
SACRED WORKS FOR MALE CHOIR

ORPHEI DRÄNGAR
CECILIA RYDINGER ALIN

Kom och köp julklappar 
eller presenter på kansliet!

OD-skivan som spelades in i Bälinge 
kyrka heter De Profundis och finns att 
köpa till ett förmånligt pris på 140 kr.

Boken om Bälinge kyrka som Upplands-
museet låtit göra finns till försäljning på 
kansliet för 200 kr.



Tillkännagivanden

Följande medlemmar i vår församling har avlidit:

29/3 Elsie Matilda Karlsson
8/4 Knut Bengt Eriksson
14/4 Ann Helene Mattsson
23/4 Greta Elisabet Karlsson
23/4 Herbert Gustav Lindström
26/4 Nils Bertil Nilsson
23/5 Britt Karin Monica Ahlstedt
7/6 Einar Harry Andersson
8/6 Nils Sture Mattsson
19/6 Ingvar Gustav Ax
2/7 Hans Olov Hagdahl
23/7 Karin Sofia Andersson
30/7 Erik Gustav Sundberg
4/8 Stig Gottfrid Pettersson
4/8 Inger Monica Karlsson
6/8 Edvin Gottfrid Jakobsson
8/8 Elna Linnéa Isaksson



Genom dopet har följande barn, ungdomar och vuxna upptagits i den 
kristna kyrkans gemenskap i vår församling:

7/4 Agnes Ida Maria Sandgren
13/4 Vincent Anders Nyman Rick
21/4 Fanny Magdalena Ridderstedt
28/4 Tuwa Erika Wenngren
5/5 Oskar Henning Fredriksson
7/5 Lars Björn Jones
11/5 Alvin Elias Anders Andersson
11/5 Albin Johan Roland Hemström Anlér
11/5 Johan Alfred Bror Waxin
12/5 Ellie Maria Viola Bolin
18/5 Fred Richard Lennartsson
1/6 Leo Alfred Joel Sundberg
2/6 Irma Signe Kristina Palm
2/6 Signe Edith Cecilia Uvenman
7/6 Carl Alois Gabriel Persson
7/6 Pirmin Daniel Jeromir Persson
9/6 Siv Edith Vasti Frändén
23/6 Carl Adam Junevall
6/7 Viggo Maximilian Hartow
19/7 Nils Magnus Reinmar
28/7 Tuva Karin Cecilia Lofterud
4/8 Nelly Birgitta Kjellberg
4/8 Carl Olof Sigge Sjölander
10/8 Signe Liisa Christina Bergkvist Sjöstrand
10/8 Estrid Konkordia Hartikainen
11/8 Lukas Roland Åkerlund



Hej, Lotten Sundin-Björk heter jag och är  
er nya ungdomspräst.  
Jag jobbar 50 % med konfirmander, unga 
ledare och KU.
Jag flyttade hit till församlingen, närmare  
bestämt till Kättslinge, med min familj,  
en hund och två hästar i februari i år.

Jag ser fram emot många roliga och  
intressanta möten.

Prästnytt

Det är mycket nytt på prästfronten i Bälingebygdens församling.  
Elisabet Målqvist är tjänstledig för att arbeta i missionens tjänst och 
kommer med sin familj att verka i Swaziland under en tid framåt. Elisa-
bet kommer att hålla kontakt med Bälingebygdens församling genom att 
skicka hälsningar, som vi fortlöpande publicerar på hemsidan. 
Vikarie för Elisabet är Lotten Sundin Björk och vi hälsar henne varmt 
välkommen!
Eskil Selander mönstrar av församlingens skuta och slutar sin tjänst 
till nyåret. Vi får tacka honom för allt vad han fått betyda för Bälinge-
bygdens församling genom åren och önskar honom allt gott inför hans 
fortsatta vandring och gärning! I hans ställe har vi glädjen att få ha kvar 
Emma Hedlundh som vikarierat för Eskil sedan i februari .
Sedan i juni och ett år framåt kommer vi också att ha Dag Tuvelius hos 
oss som pastorsadjunkt, vilket betyder att han gör sitt allra första år som 
präst. Vi hälsar även Dag välkommen!

I övrigt är allt som vanligt – vilket betyder att kyrkoherden Fredrik 
Fagerberg är kvar och påbörjar sitt sjunde år som församlingens  
ledare….  



Dag Tuvelius är ny präst i Bälingebygdens församling sedan i somras. 
Han gör sitt första år som pastorsadjunkt här.

- Jag tillbringade alla mina somrar i Jumkil när jag växte upp. Vi hade 
ett hus vid det gamla gjuteriet i Björnarbo. Så därför är det roligt att 
vara tillbaka. Det känns som att komma hem igen.

Dag har ett förflutet som journalist på bl.a. Sveriges radio och Kyrkans 
tidning. 

- Jag har alltid varit nyfiken på frågorna om tro och livets mening. Med 
en stor respekt för att vi ibland tycker väldigt olika.
Han tycker att det idag finns en större öppenhet att prata om både tro 
och tvivel. Det märks inte minst bland unga människor.

- Därför är det spännande att Bälingebygdens församling satsar så
mycket på ungdomarna. Dessutom finns en öppenhet och värme. Det är 
lätt att känna sig välkommen här.







Finns att låna i församlingen:
Vid dop:
Dopklänningar i olika material och storlekar.

Vid vigsel:
Vi har brudkronor i olika modeller.
Till bröllopsmiddagen finns en brudbåge att dekorera och ha på bordet.
Det finns även en brudbåge i golvmodell att dekorera inför vigseln i 
kyrkan.

Vid begravning:
Ett naturvitt bårtäcke vävt i ull och sidengarn med svagt mönster brod-
erat på sidorna och ett kors på framsidan. Bårtäcket är designat och 
vävt av textilkonstnärinnan Åsa Viksten. Obs! Det är inte möjligt att ha 
någon kistdekoration på bårtäcket p g a att det kan bli fläckar på tyget.

   Våra kyrkor och kapell i församlingen:

Bälinge kyrka     Oxsätra kapell  Ebeneser kapell

Åkerby kyrka       Jumkils kyrka           Börje kyrka



17 november 
Börje kyrka kl. 18.30

Musikgudstjänst 
“med Elvis i våra hjärtan”

Lars-Olof Fahlén, Mattias Jansson 
och Stefan Larsson m. fl. körgrupp 

Inträde 50 kr. för vuxna 
Arr. Verksamhetsrådet i Börje

Alla helgons dag 2 november

Åkerby kyrka kl. 10.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkan öppen till kl. 14.00.

Bälinge kyrka kl. 18.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkan öppen från kl. 14.00.

Söndag efter alla helgons dag 3 november

Börje kyrka kl. 10.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkan öppen 11.00-14.00.

Jumkils kyrka kl. 16.00 Minnesgudstjänst.
Kyrkan öppen 13.00-16.00.



                      Församlingsresa till Enköping

En strålande julidagsmorgon var vi ett 25-tal församlingsbor, som 
samlades på Församlingshemmets parkering i Bälinge, för att åka till 
Enköping och tillsammans utforska Enköpings prisbelönta parker.

Chauffören Runar tog oss säkert till målet och stannade på en stor 
parkering, där han öppnade en del av bussens ena sida och därifrån 
trollade  fram härligt morgonkaffe med muffins. Tänk att kaffe kan 
smaka så gott!

Under tiden anlände ett litet lok med öppna vagnar, vilka vi klev 
ombord på och första stoppet var utanför Turistbyrån, där vår guide 
steg på. Därefter började tåget sakta rulla medan hon berättade om 
parkerna, ca 30 stycken och om stadsarkitektens vision om att varje 
park skulle ha en egen framtoning. Rundturen tog ca två timmar 
och vi var alla både imponerade och fascinerade av vad vi såg. 
Vi var också mycket förvånade över att vi inte någonstans såg en 
tillstymmelse till nedskräpning eller förstörelse. Förklaringen var att 
alla skolklasser i sta´n har ansvar för var sin park och självklart vill de 
att just deras park ska vara den mest välskötta. Något för Uppsala att 
ta efter?!

När tågresan var slut stod Runar beredd med bussen för att köra oss 
till Mässen på gamla P1 för lunch. Nu skulle det bli gott med mat!
Mätta och belåtna äntrade vi bussen för vidare färd till 
”Enköpingsdoktorn” Ernst Westerlunds hem, vilket nu är ett museum 
och helt intakt som det var vid hans död 1924. 
Praktiken med instrument, möbler och läkarrock, ja, allt står som när 
han lämnade den, t o m  en fin ”Westerlundsblomma” finns både inne 
och  utanför vid ingången. Många av oss log igenkännande 
och några hade en sådan blomma hemma. Den räknas till 
medicinalväxterna. I anslutning till praktiken ligger bostadsdelen, 



  
även den orörd med vackra gamla möbler.

Vår guide var en äldre man, barnbarnsbarnbarn till doktorn och han 
berättade levande och intressant om sin förfader och hans släkt, där 
även Halmbyboda i Funbo med släkten Tolstoy ingår.

Innan vi var hemma igen avtackades både vår reseledare Emma 
Hedlundh och chauffören för en mycket trevlig och informativ resa.  

                                                                                                   
Dagmar Wänéus



Barnkörläger på Undersvik i Hälsingland 8-10/11

Föräldrar är välkomna att följa med, till ett mycket reducerat pris.
Det ingår helpension och bussresa. Vi sjunger 
ABBA-låtar, äter god mat, leker och vilar 
(mest föräldrarna) och gör allt möjligt roligt  
tillsammans. 

För mer information kontakta Ulrika. 

24 november kl. 16.00 
Temagudstjänst i Bälinge församlingsgård

Barnkören Djungelvrål i Bälinge medverkar tillsammans  
med Teatergruppen Lilla teatern.

Djungelvrål och Gott & Blandat är  
årets gästartister i Showkören

Harmony Heights i Missionskyrkan!
Det blir sammanlagt 3 konserter,  

fredag 6 december och söndag 8 december.

För mer information se körens hemsida:
www.harmonyheights.se

All vår verksamhet sker 
i samverkan med



Reflexioner kring en lada 

Det är sen kväll i slutet av juli och inte en mänska syns till. Inga bilar, inget väsen 
någonstans.  Dimman breder ut sig i sjok, i sänkor och på ängar, och himlens 
skådespel skiftar alltmedan jag ser på. Det känns som att denna vy talar till mig så jag 
stannar till på min väg fram. Vemodet sköljer över mig där jag står och ser på denna 
ensamma lada. Vem var du som byggde denna lada och vad levde du för slags liv? 

Har vi något gemensamt, du och jag? Är våra världar på något vis samma eller har allt 
förändrats sedan du byggde ditt lilla skjul vid skogens bryn? Svaren ekar stumma över 
ängen och lämnar levnadsberättelsen till mig att skapa. 

Överallt omkring oss finns spår av dem som levat före oss. Oftast går vi bara förbi 
resterna av deras jordsliga öden utan att reflektera. När vi stannar till och ser oss 
omkring kan märkliga saker ske. Tystnaden har så mycket att berätta om man ger sig 
tid att stanna och lyssna. 

Text och foto Eva Hallor   



Lucia i Åkerlänna 
13 december kl. 18.00

Barnen från Oxsätra kapell och Åkerlänna skola kommer och sjunger 
för oss. Kaffeservering och lotteri.

Lucia i Jumkils kyrka
 13 december kl. 18.00

Luciakröning med elever från Jumkils skola.

Musik under julhelgen

Julkonsert med Kyrkokörerna
Börje kyrka 14 december kl. 16.00

Bälinge kyrka 15 december kl. 16.00
 

Mässa i Bälinge kyrka 24 december kl. 23.00
sång med Gunnar Klum

Julotta i Börje kyrka 25 december kl. 7.00
sång med Ann-Christin Hallgren



Julfester

                  5 januari kl. 13.00 i Oxsätra kapell

6 januari kl.15.00 i Bälinge församlingsgård

Vi börjar med andakt,
därefter fika och dans kring granen.

Sedan kärt besök av tomten.

Syföreningsauktioner
Varmt välkomna till Åkerlänna bygdegård 23 november kl. 12.30 

Då är det auktion på syhantverk & div. saker. Kaffe serveras 
med hembakat. Lotterier med fina priser. Behållningen går till 

välgörande ändamål. 
Bälinge Pro-sånggrupp medverkar  

Bälinge Norra Syförening

Bälinge Södra Syförening
30 november kl. 12.30

i Bälinge församlingsgård.

Barnverksamheterna startar upp igen under vecka 3.
Se mer info. på vår hemsida,

www.svenskakyrkan.se/balinge



Öppen verksamhet för stora & små i 
Bälingebygdens församling

    
 Bälinge:  Måndagar kl. 14.00-16.00 (0-8 mån.)
   Tisdagar kl. 09.30-11.30
   Onsdagar kl. 09.30-11.30 (9-18 mån.)
   Torsdagar kl. 09.30-11.30

 Börje:  Tisdagar kl.13.00-16.00
   Torsdagar kl. 09.00-12.00

 Jumkil: Torsdagar kl. 09.30-12.00
 
 Oxsätra: Tisdagar kl. 10.00-12.00

31 december kl. 16.00 i Bälinge kyrka
Nyårsbön

6 januari kl. 18.00 Trettondagsmusik i Jumkils kyrka
med Lingonben.



Bälingebygdens församling
Box 31, 743 05  Bälinge. Telefon 35 50 01, Fax 33 41 94, Bankgiro 5243-1624

E-post: balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 
Kansliets öppetider: Måndag-Fredag 10-15   Hemsida: www.svenskakyrkan.se/balinge

Präster:
Kyrkoherde Fredrik Fagerberg. Tel 35 57 55 tjr, 35 56 08 mobil
e-post: fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se
Komminister Eskil Selander. Tjänstledig.
Vik. Komminister Emma Hedlundh 35 56 17 mobil
e-post: emma.hedlundh@svenskakyrkan.se
Komminister Elisabet Målqvist. Tjänstledig. 
Vik. Komminister Lotten Sundin-Björk Tel 35 56 71 mobil
e-post: lotten.sundin.bjork@svenskakyrkan.se
Präst: Dag Tuvelius Tel 35 66 62 e-post: dag.tuvelius@svenskakyrkan.se 

Ekonom: Katarina Axelsson. Tel 35 51 37, e-post: kattis.axelsson@svenskakyrkan.se
Kanslist: Anna Lantz, 35 50 01 e-post: anna.lantz@svenskakyrkan.se
Husmor i Bälinge församlingsgård: Ann-Katrin Hjärner Tel 35 58 98
e-post: ann.katrin.hjarner@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker:
Organist Ulrika Ardin Dabo. Tel 35 56 32 mobil,Tel 35 56 32 mobil, 
e-post: ulrika.ardin.dabo@svenskakyrkan.se
Kantor Gerd Simonson-Grahn. Tel 35 56 38 mobil, 
e-post: gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se
Kantor Ivar Murelius. Tel 35 56 39 mobil, e-post:e-post: ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare: Vaktmästeriet tel 35 53 94
Daniel Nyberg. Tel 35 56 31 mobil, e-post:Tel 35 56 31 mobil, e-post: daniel.nyberg@svenskakyrkan.se
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Baksidan

Päronkaka från Vadstena

100 g smält smör
2 dl socker
2 dl mjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
2 ägg
Frukt/bär
Smält smöret, låt det svalna
Blanda ihop torra ingredienser.
Rör i smör, sedan ägg.
Häll i form tillsammans med frukten/bären
In mitt i ugnen, 175 grader i 30-35 minuter

Tips!
Om du använder blöt frukt byt ut 1/2 dl mjöl mot 1/2 dl mannagryn.


