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Kyrkoherden har Ordet

Jag tog emot en skolklass i den kyrka där jag hade min första tjänst 
och innan jag skulle börja berätta om kyrkorummet kom en kille i 10-
årsåldern fram och frågade: ”Tror du på Gud” och jag svarade: ”Ja det 
gör jag”. Han svarade: ”Det gör jag med, jag brukar be till Gud och jag 
tror han lyssnar och hjälper mig”. En klasskompis kommer fram och 
hör vårt samtal och säger: ”Jag tror inte på Gud, jag tror inte han fi nns, 
han är bara ett påhitt”.  
Jag möter dessa två uppfattningar i min vardag som präst och många, 
som har svårt att tro på Guds existens brottas med frågan hur man kan 
tro att Gud kan fi nnas när så mycket ont sker i världen och våra liv. 
Ja, det är verkligen ett problem med Gud och det onda men jag tycker 
också det är ett mysterium med Gud och det goda. 
Vad vi vet så är det endast på vår planet som liv fi nns och den Gud 
som skapat hela universum, galaxer och solsystem har ett personligt 
intresse för var och en av oss.  Vi är, var och en, Guds medarbetare och 
han vill använda oss som sina redskap i att verka för kärleken och det 
godas utbredande. Det sker mycket gott i vardagen, goda tankar och 
handlingar människor som hjälper varandra längs vägen, möten som 
uppstår och öppnar nya perspektiv. 
Vi kan också förundras över allt det vackra som sommaren och hösten 
ger av blommor och växter i en mångfald av färg och form.  För många 
blir naturupplevelsen en glimt och en aning om Guds existens och att 
våra liv är insatta i ett stort sammanhang. I en välkänd sommarpsalm 
står det: 
I denna ljuva sommartid gå ut min själ och 
gläd dig vid den stora Gudens gåvor. Se, hur i 
prydning jorden står, se, hur för dig och mig hon 
får så underbara håvor
När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar 
dagen lång högt ovan fält och backar, då kan jag 
inte tiga still. Min Gud, så länge jag är till för 
livet jag dig tackar.  (Psalm 200:1 och 4)
Jag vill önska dig allt gott tills vi ses eller hörs!
Fredrik, din kyrkoherde



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

Träffpunkten drivs av Uppsala Kommun
Välkomna önskar Lena & Annika  

   
   Höstens soppluncher

Oxsätra kapell   Bälinge församlingsgård
Torsdag kl 12.30  Onsdag kl. 12.30
19 september   11 september
24 oktober   9 oktober
21 november   13 november

 5 december grötlunch  11 december grötlunch

Börje församlingshem  Jumkils församlingsgård
Onsdag kl. 12.30  Onsdag kl. 12.30
4 september   25 september
2 oktober   30 oktober
6 november   27 november 

 4 december grötlunch  grötlunch

            Frivillig avgift på alla våra soppluncher



Vägkyrkan i Jumkil 8 juli-14 juli
              Visning av kyrkan 
              dagligen mellan
              kl. 13.00-16.00.

        Andakt kl. 14.00.
    Kaffeservering varje dag.

Gör ett besök i vår vackra medeltida kyrka 
från 1300-talet vid Jumkilsåns dalgång.

Församlingsresa den 26 juli

Välkommen att åka med till Sveriges närmaste stad, Enköping, och där 
titta på de vackra parkerna i sin allra skönaste sommardräkt och göra ett 
besök hos doktor Westerlund ! 
Avfärd från Bälinge församlingsgård kl 9.30
Hemkomst ca  kl 16.30.
Kostnad 300 kr. inkl bussresa, förmiddagskaffe och smörgås samt 
lunch.

Anmälan till kansliet tel 355001 senast den 12/7. 
Betalning sker på bussen.



Friluftsgudstjänster i sommar
Sommartid fi rar vi gudstjänster i Guds sköna skapelse med träd, fåglar, 

kossor, fjärilar och himlen som tak. Ring gärna kansliet eller se vår 
hemsida om du behöver vägbeskrivning!

Följande gudstjänster är aktuella sommaren 2013 efter midsommar:

7 juli kl.11.00 i Söderby hos Inez och Bertil Öberg - kaffe serveras
Sommarkören medverkar

14 juli kl.10.00 i Utekyrkan vid Bälinge församlingsgård - medtag 
gärna kaffekorg. 

21 juli kl. 10.00 Sommarmässa - kaffeservering 
Sommarkören medverkar

21 juli kl.18.00 på Gammelgården - kaffeservering, 

28 juli kl.10.00 i Pålsbo - medtag gärna kaffekorg

4 augusti kl. 10.00 Sommarmässa - kaffeservering

4 augusti kl.18.00 Gammelgården - kaffeservering
Sommarkören medverkar

11 augusti kl. 11.00 Kung Skutes Hög i 
samverkan med Ärentuna församling.
Bruksorkester, medtag gärna kaffekorg

18 augusti kl.13 på Gammelgården i 
samband med Hembygdsdag, kaffeservering
Sommarkören medverkar

25 augusti kl.18.00 på Gammelgården 

Vill du vara med och sjunga i Sommarkören?
-Kom en timme innan gudstjänsten börjar!



Tillkännagivanden

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

22/12  Morris Francis Carlsson
29/12  John Malte Renn
6/1  Agnes Eva Helena Andersson
6/1  Julia Cecilia Camilla Andersson
12/1  Svea Edla Elisabeth Pettersson
12/1  Leon Folke Wessling
12/1  Thor Gunnar Göran Öhrström
19/1  Siri Karin Cecilia Sten
20/1  Ebbot Peter Gozzi
24/1  Maj-Lis Gunilla Hygrell
26/1  Izabelle Felizia Hansen
16/2  Milio Valter Borna
17/2  Selma Marie Charlotta Alm
16/3  Stig Lars Eddie Lavén
24/3  Maja Gunnel Lisbeth Svensson
31/3  Ines Kristina Rincon

Följande medlemmar i vår församling har avlidit:

6/12 Sigrid Emilia Johansson
10/12 Gunni Maud Marianne Eskilsson
10/12 Bengt Olof Pettersson
25/12 Karin Inga Florence Öberg
4/1 Inga Helena Jansson
5/1 Nils Olov Bruno Brunnberg
18/1 Hans Herbert Albrektsson
27/1 Kerstin Anna Kristina Karlsson
13/3 Erik Anders Vilén
23/3 Vilhelm Hans Ove Pettersson
 



Musik i Sommarkväll
14/7 kl. 19 i Jumkils kyrka
Katarina Böhm - sopran och 
Maria Uusijärvi – cello

11/8 kl.19 i Bälinge kyrka  
Romanser och operaarior i sommarkvällen
Johan Tenstam tenor och Arnold Rodriguez, 
piano framför musik av Alfvén, Sibelius, Grieg, 
Schubert och Mozart

Johan Tenstam

Katarina Böhm

Den 31 augusti är det Kyrksvängen.
Mer information kommer senare.







Den 15 september är det kyrkoval !

Vi skall välja representanter som ska få 
förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren. 
Valet sker på tre nivåer: 
På lokal nivå, Fullmäktige i 
Bälingebygdensförsamling
På regional nivå, stiftsfullmäktige i Uppsala 
stift
På nationell nivå, Kyrkomötet i Sverige

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors 
engagemang. Totalt är cirka 5,5 miljoner röstberättigade i kyrkovalet 
varav ca 4.600 i Bälingebygdens församling.

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska 
vara medlem i Svenska Kyrkan och vara folkbokförd i Sverige  den 1 
augusti, då röstlängden fastställs.

De röstberättigade får sina röstkort omkring den 28 augusti.
På röstkortet fi nns uppgifter om vallokal och de särskilda 
röstmottagningsställen som fi nns på valdagen.
På röstkortet fi nns också öppethållandetider och vilka val du har rösträtt 
till. 

Under de närmaste två veckorna före valdagen kan förtidsröstning ske, 
se nedan.
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. 
Det är sammanslutningar och  intressegrupper formade för att delta i 
kyrkovalet. 
På kyrkovalets  webbplats:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se 
vilka grupperna och kandidaterna är.
På valsedlarna kan du markera de tre personer som du helst vill se valda 
(personval)



Glöm inte att ta med röstkortet när du röstar!  Tänker du rösta 
på ett särskilt röstmottagningsställe eller förtidsrösta är röstkortet 
obligatoriskt !

Vi ses i vallokalen den 15 september !
Valnämnden

  

Bälingebygdens församling kyrkovalet 15 september 2013

Vallokal Öppethållande
Bälinge församlingsgård 09.00-10.00     11.00-20.00

Särskilda röstmottagningsställen 
Börje församlingshem 11.00-13.00     15.00-18.00

Jumkils församlingsgård 11.00-13.00     15.00-18.00

Åkerby kyrka 11.00-14.00     16.00-18.00

Oxsätra kapell 13.00-16.00

Gråalen i Lövstalöt 13.00-16-00

Förtidsröstning  pastorsexpeditionen i Bälinge
Vecka 36, måndag-fredag kl 8.30-16.00, måndag även 17.00-20.00
Vecka 37, måndag-onsdag kl 08.30-16.00, tisdag även 17.00-20.00



Kyrkans barntimmar

Vi inbjuder barn födda 2008-2010 till kyrkans barntimmar i 
Bälingebygdens församling

Vi leker, pysslar, sjunger och barnen får lyssna på en bibelberättelse.
Vi läser saga och äter ett mellanmål, som barnen själva har med sig.
Vi övar sånger som barnen framför på familjegudstjänster under
terminen.

Vill du att ditt barn ska börja på kyrkans barntimmar till hösten
så kan du anmäla dig till oss ledare.

Bälinge församlingsgård
Vi träffas på måndagar kl. 9.00-12.00, start den 26 augusti.
Ledare: Elaine Björkenklint & Hanna Eiserman
För mer information och anmälan
ring 35 56 81 / 35 57 12

Jumkils församlingsgård Obs! Barn födda 2008-2009 (4-5 år).
Vi träffas på tisdagar 13.00-15.00 start den 27 augusti.
Ledare: Ann-Katrin Hjärner & Elaine Björkenklint
För mer information och anmälan,
ring Ann-Katrin Hjärner 35 82 52

Oxsätra kapell
Vi träffas onsdagar 9.00-12.00, start den 21 augusti.
Ledare: Cajsa Håkansson & Kerstin Pettersson.
För mer information och anmälan,
ring Kerstin Pettersson 35 61 10.

OBS! Alla barn kommer att få en inbjudan per post i början av augusti.

Välkommen!



Öppen verksamhet för stora & små i 
Bälingebygdens församling

   Vi startar igen v.34 
 Bälinge:  Måndagar kl. 14.00-16.00
   Tisdagar kl. 09.30-11.30
   Onsdagar kl. 09.30-11.30 (0-1 år)
   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

VUXENKONFA?
I höst kommer det att starta en grupp för unga vuxna och äldre som vill 
veta mer om kristen tro och som vill konfi rmeras. Är du 
inte döpt är det inget hinder att vara med. I planerna ingår 
att åka till klostret Taizé i Frankrike sommaren 2014!

Intresserad? Kontakta Hannes Huusko.   

Hej! 
I höst är det konfi rmation för dig som är född 1999 som gäller! Vi kommer 
ha en infokväll torsdag den 5 september 18:00 i Bälinge församlingsgård
där vi berättar mer om vad det handlar om. Själva konfi rmationsträffarna 
sätter igång i november och konfi rmationen är i slutet av juni.

En inbjudan och anmälningsblankett kommer i brevlådan i mitten av juni. 
Om du mot förmodan inte skulle få den så är det bara att höra av sig så 
ordnar vi det.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Hannes Huusko tel:0730684727
hannes.huusko@svenskakyrkan.se



OD i Bälinge kyrka
 - en succé!

Orphei Drängars konsert i 
Bälinge kyrka den 5/2 blev 
en sådan ”jag-var-där-
kväll” för alla inblandade. 
Ett stort tack till alla som 
bidrog till att genomföra 
konserten och till alla i 
publiken som genom att 
betala inträde bidrog med 30 000 kr till Fasteinsamlingen!

CD-skivan, OD sings Sacred Music, som spelades in i kyrkan, 
kommer att kunna köpas till förmånligt pris på kansliet i höst 
- mer information kommer!

Askgravlunden på Jumkils kyrkogård invigdes den 14 april 
och är nu färdig att användas!

Kontakta kansliet för mer information eller se på vår hemsida. 



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

E-post: balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 
Pastorsexpeditionens 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 Tel 35 56 17 mobil
e-post: emma.hedlundh@svenskakyrkan.se
Komminister Elisabet Målqvist. Tel 35 56 71 mobil
e-post: elisabet.malqvist@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 Dabo. 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: ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare: Vaktmästeriet tel 35 53 94
Daniel Nyberg. Tel 35 56 31 mobil, e-post: daniel.nyberg@svenskakyrkan.se
Jens Persson. Tel 35 56 24 mobil, e-post: jens.persson@svenskakyrkan.se
Jenny Hansson Tel. 35 56 18 mobil, e-post: jenny.hansson@svenskakyrkan.se
Barnledare: Hanna Eiserman Tel 35 57 12
e-post: hanna.eiserman@svenskakyrkan.se
Ungdomsledare: Hannes Huusko. Tel 35 56 49 mobil
e-post: hannes.huusko@svenskakyrkan.se 
Börje församlingshem: tel 36 91 18
Jumkils församlingsgård: tel 35 83 07
Oxsätra kapell: tel 35 60 12, uthyrning Kerstin Pettersson 0730-41 23 28
Ebeneser kapell: tel 39 32 24

Kyrkans fritidshem i Bälinge: Boel Hedin. Tel 35 57 77
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Redaktion: Kerstin Pettersson, Gerd Simonson-Grahn, Anna Lantz



Enkel bärpaj

Till denna paj går det alldeles utmärkt att använda laktosfritt smör (ex 
Valios) då den inte behöver kavlas.

100 g smör
1 dl socker
2,5 dl mjöl
¾ liter krusbär, blåbär eller andra bär

3 msk socker + 1 msk potatismjöl
Ugn 200°

Smält smör, häll i socker och låt det smälta i smöret
Rör ned vetemjölet med en gaffel. Blanda noga och häll smeten i en 
pajform. Bred ut, även kanterna.
Häll på bären och strö över socker blandat med potatismjöl

Grädda i ca 20 min
Pudra ev över fl orsocker
Recept från Ann-Charlotte Lundqvist

Baksidan

Vi inbjuder till sommarcafé fyra onsdagar i sommar och det blir 
musikunderhållning vid varje tillfälle kl. 14.00.

17 juli, 24 juli
31 juli, 7 augusti

Sommarcafé i

Bälinge 
församlingsgård

kl. 13.00-16.00


