
Kyrkobladet
                         Bälinge Börje Åkerby Jumkil

Sommar och höst 2014

Ebeneser kapell firar 100 år 



Kyrkoherden har ordet

Har du någon favoritfärg? Jag har grönt som  
min favorit. Jag vet inte varför men jag  
kommer ihåg att jag när jag var liten, alltid  
valde den gröna pluppen när vi spelade något  
spel.

En färg ger budskap om något. T. ex. i trafiken  
betyder grönt ljus att vi får köra eller gå men  
rött betyder att vi ska stanna. Ser vi blått ljus  
så vet vi att ambulans eller polis är på väg.

I kyrkan använder vi oss av färger som talar sitt eget språk. Det är fem 
färger som återkommer under året. Det är vitt som är glädjens färg och 
den använder vi vid jul och påsk men också i samband med dop och  
vigsel. 

Den lila eller blå färgen används under kyrkoårets perioder då vi förbe-
reder oss på en stor händelse och högtid - adventstiden inför julen och 
fastetiden inför påsken. 

Den röda färgen är den heliga Andens eller blodets färg och används 
under pingsten och ett par andra söndagar.

Den svarta färgen används när det är begravning men också i långfreda-
gens gudstjänst. Det är sorgens färg.

Till sist så har vi den gröna färgen och den används oftast - hela som-
maren och hösten, dvs under den s k trefaldighetstiden. Hela den långa 
perioden vill hjälpa oss och påminna oss om vad det betyder att vara 
döpt och en Jesu lärjunge i den här världen och tiden. Grönt är färgen 
för växande och mognad och vi får tillsammans prata om och fundera 
på vad dopet betyder för oss personligen. När vi döps inympas vi i trä-
det som är kyrkan eller Kristi kropp. 



Bälingebygdens församling är en växtplats, ett växthus för alla döpta, 
och allt som sker i församlingen finns som en hjälp i detta växande att 
alltmer likna Jesus i tanke, ord och handling.  
Det pågår en gudstjänst i vardagen i Bälingebygdens församling, där vi 
får ställa oss till förfogande med de kroppar, resurser, gåvor och talang-
er vi fått för att verka för Guds rike mitt ibland oss. 

I en av våra mest älskade sommarpsalmer står det:
“Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa  
alla dagar den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år, 
den frukt som dig behagar”
Sv Psalm 200 vers 7

En god sommar och höst önskar jag dig och allt gott tills vi ses eller 
hörs!

Fredrik, din kyrkoherde 



   Soppluncher kl. 12.30 
Oxsätra kapell   Bälinge församlingsgård
11 september    10 september
9 oktober    15 oktober 
20 november    12 november

Jumkils församlingsgård  Börje församlingshem
24 september    3 september 
29 oktober    1 oktober 
     5 november

Sommarutfärd, 
onsdagen den 2 juli till sommarfagra Gävle och Bönan.

 
Avfärd kl. 9 från Bälinge församlingsgård, besök på järn-

vägsmuseet och därefter lunch på Huseliharen, 
och ett besök på Bönans fiskeläge.

Kostnad 300 kr (inkl kaffe, guidning och lunch).

Anmälan till församlingens kansli 
senast 27/6 på telefon 355001.

Välkommen!



Vägkyrka i Jumkil  
7 juli - 13 juli

Visning av kyrkan  
dagligen 
kl. 13.00-16.00

Andakt kl. 14.00 
Kaffeservering varje 
dag.

Ju
mkil

s vägkyrka

Musik i sommarkväll 
med Ensemble Pastime 

Jumkils  kyrka 13 juli kl. 19.00



Ebenezer fyller 100 år

Ideella eldsjälar bakom jubilerande kapell 

En rejäl dos eldsjälar, hembakat bröd och nybryggt kaffe. Så ser  
receptet ut som gör att Ebeneser, det lilla kapellet på vägen till Östfora 
och Siggeforasjön, utstrålar en sådan genuin värme och gemenskap. 

I sommar fyller kapellet 100 år. Ett sekel som präglats av idealitet och 
de eldsjälar som både byggde kapellet och sedan såg till att det blev en 
levande mötesplats. Bönderna runtomkring skänkte skog, som avverka-
des och sågades till i närbelägna Östfora.  Sedan var det andra som såg 
till att kapellet utrustades och sköttes om under åren. 
Kerstin Eriksson är en av de många ideella medarbetare som under åren 
bidragit aktivt. Hon minns hur de samlade in pengar genom att sälja 
kokta plommon med vispgrädde för 14-15 öre på  
syföreningsauktionerna.  Och när elektriciteten kom 1944 kunde man 
koka kaffe i Ebeneser.

- Det måste finnas eldsjälar. Annars skulle det aldrig fungera. Det 
hävdar Björn Franzén, som oftast bara kallas ”Frasse” och som vet vad 
han pratar om. Tillsammans med bland andra Marita Hedberg är han en 
av de ideella medarbetare, som numera tagit över stafettpinnen och ser 
till att allt det praktiska fungerar. Liksom att det alltid finns tid över att 
byta några ord med dem som kommer till kapellet för att fira gudstjänst, 
samtidigt som kyrkkaffet förbereds i köket. 

Och Ebeneser är alltid välbesökt, trots att det bokstavligt talat ligger i 
Bälingebygdens yttersta utmarker, bara några hundra meter från försam-
lingsgränsen.  Frasse hade en egen gård i Blomsberg innan han flyttade 
till Östfora och bor numera i Bälinge. Han och hans fru Majsan är dess-
utom vigda i kapellet. Numera är han pensionär. Ofta är det besökare 
från alla delar av Bälingebygdens församling och inifrån Uppsala, när 
det firas gudstjänst i Ebeneser.

- Det är fantastiskt vilket jobb de gör. Dessutom är det en sådan när-
het mellan gudstjänsten och gemenskapen efteråt. Man bara fäller upp 
några bord och så är kapellet omgjort och klart för kyrkkaffet, säger 



Fredrik Fagerberg, kyrkoherde i Bälingebygdens församling.

Och kyrkkaffet i Ebeneser kapell är omvittnat för Marita Hedbergs 
hembakade bröd. Ofta blir gudstjänstbesökarna sittande länge och det 
uppstår livliga samtal över kaffet.
Inredningen i kapellet kommer från lika många håll som besökarna. 
Orgeln, som är ett franskt tryckluftsharmonium, kommer från  
Katedralskolan inne i Uppsala. Gardinerna är en gåva från Östfora och 
altartavlan med Jesus som går på vattnet, är målad i Åkerby på 30-talet. 
Även klockstapeln kom på plats och restes med hjälp av tre ungdomar 
från Jumkil. Så trots sina hundra år på nacken är kapellet före sin tid, 
när det gäller att drivas och bäras av ideella krafter.

- Nu gäller det bara att det kommer ett nytt gäng som tar över efter oss 
när det är dags, hoppas Frasse.

Ett av Ebenesers särdrag är att kapellets klocka inte bara lockar två-
benta gäster när Frasse ringer till gudstjänst i klockstapeln. Är korna 
ute i hagen kommer de genast rusande för att trängas förväntansfullt vid 
staketet och kika in genom fönstren. Först efter en stund tycks de inse 
att verksamheten inne i kapellet inte kommer att innebära något ätbart 
för deras del, och så lommar de iväg. 
Söndagen den 22 juni firas 100-årsjubileet med gudstjänst klockan 
13.00. Då kommer garanterat ingen besökare att gå därifrån på fastande 
mage. Då medverkar också folkmusikgruppen Tagel med drag som del-
vis har sina rötter i Jumkil. En av deras specialiteter är att de bl.a. spelar 
tramporgel, vilket kommer väl till pass i Ebeneser.

Namnet Ebeneser, eller Eben-Ezer som det står på anslagtavlan utanför, 
är hämtat från bibeln. Det betyder hjälpsten.  
De som lade grundstenarna här för hundra år sedan gjorde uppenbarli-
gen ett gott jobb. Inte bara själva huset, utan även idealiteten och 
öppenheten lever kvar än idag. 

Dag Tuvelius



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

2013

16/11 Tyra Johanna Bakos

8/12 Jobs Arild Verner Elias Karlsdotter

21/12 Erik Alexander Emanuel Blomberg

22/12 Viggo Karl Inge Eiengård

22/12 Linda Marianne Fagerbrink

29/12 Emilia Alice Varedian Jansson

2014

19/1 Eivy Liv Ellen Almqvist

25/1 Emelie Olga Monica Frida Baeckström

25/1 Carl Milliam Rosendal

15/2 Lars Alvin Emanuel Strivén

15/2 Malva Maria Therese Strivén

23/2 Anton Jakob Christopher Näslund

23/2 Moa Ylva Susanna Sjöstedt Lingman

8/3 Vilmer Gert Thomas Åkerholm

16/3 Elias Hans Waldemar Norinder



Följande medlemmar i vår församling har avlidit:

2013

15/12  Alice Linnéa Karolina Gustafsson

16/12 Erik Martin Jonas Sjödin

2014

29/1 Berit Elisabeth Book

15/2 Hans Erik Ulväng 

18/2  Jörgen Anders Vilhelm Wennman

11/3 Björn Roland Hansson

23/3 Rut Ann-Mari Palm

30/3 Ingrid Ann-Marie Pettersson



Musik i sommarkväll
10 augusti kl. 18.00 

i Bälinge kyrka 
Orgelkonsert med Olle Johansson

Sommarcafé i Bälinge församlingsgård

Vi inbjuder till sommarcafé tre onsdagar i sommar. 
kl 13.00-16.00

 Musikunderhållning kl. 14.00
9/7, 16/7 och 23/7

Börjedagen
Välkommen till Börjedagen 2014 hos Jenny & Mattias i Skäggesta 

Söndagen den 24 augusti kl. 10.00

Friluftsgudstjänst 
Musik med Gerd Simonson-Grahn och Börje kyrkokör
Fältlunch och kaffe och trevlig samvaro

Medtag stol eller sittunderlag



Välkommen att vara med och sjunga  
i sommarkören. 

Samling en timme innan gudstjänsten.

 6 juli kl. 11.00 i Söderby 
         20 juli kl. 10.00 i Bälinges utekyrka 
         3 augusti kl. 18.00 i Gammelgården 
           17 augusti kl. 18.00 i Gammelgården 

Biskopsvisitation i Bälingebygdens församling  
17-18 och 21 september.

I september kommer biskop Ragnar Persenius att visitera 
församlingen.

Det är 12 år sedan sist och vi kommer tillsammans med honom och 
vår kontraktsprost att göra en resa i vår församling och möta 
församlingsbor, förtroendevalda, frivilliga medarbetare och anställda.

Visitationen inleds den 17 september kl. 8.30 med mässa i Börje 
kyrka. 
Den avslutas den 21 september kl. 10.00 med visitationsmässa i 
Bälinge kyrka.
Då medverkar många av församlingens körer och präster och i slutet 
av gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal. 

Som avslutning har vi ett kyrkkaffemingel i kyrkan.

Välkommen!







Några bilder från Abbakonserten den  
6 april i Bälinge kyrka 

Foto: Dag Tuvelius

Barn- och föräldrakören under ledning av Ulrika Ardin Dabo.

Våra fantastiska barnkörer.



I hjärtats mitt - Karin Runow
 
I samband med kyrkomusikersymposiet, som arrangeras på Uppsala 
konsert och kongress, medverkar en av församlingens barnkörer i en 
musikalföreställning “I hjärtats mitt”, 
lördagen den 6 september kl.11-15.
Biljetterna är gratis och hämtas ut i UKK’s biljettkontor.

AKO i tidsenliga Abbakläder

Bälinge kyrka fylldes av 
sång och musik från bl. a. 
husbandet, konfirmander och 
församlingens alla 
barnkörer. 
Det blev en minnesvärd dag.



Bälingebygdens församling bjuder in till familjeläger 
fyllt av sång, lek skapande verksamhet och pyssel.

Mer information kommer
Varmt välkomna!

Familjeläger på Undersvik 7-9 november



Kontraktsgudstjänst med barnkörmedverkan
19 oktober kl. 16.00 i Nora kyrka i Tärnsjö.

För samåkning kontakta kansliet på telefon 018-35 50 01

Uppsala stift fyller 850 år!
Uppsala stift fyller 850 år och detta kommer att 
firas under året bl a med en utställning som heter 
 ”Himlen är här” i Uppsala domkyrka.

Vi får påminna oss om alla ärkebiskopar som varit kyrkoherdar i 
Bälinge församling och att Bälingebygden ända sedan medeltiden varit 
sammanlänkad med Uppsala stift (ärkestiftet). 
I vår församling kommer vi att försöka uppmärksamma jubileet 
genom att bjuda in till “Kyrksöndag” i våra medeltida kyrkor och då 
visa kyrkorna och gamla föremål, som finns förvarade där och berätta 
om kyrkans historia:

Bälinge kyrka 14 september
Börje kyrka 28 september
Junkils kyrka 5 oktober
Åkerby kyrka 16 november



Jazzkonsert med Radbandet 
16 november kl. 18.00 i Börje kyrka

Öppen verksamhet för stora & små i 
Bälingebygdens församling

Bälinge: Måndagar kl. 14.00-16.00
  Tisdagar kl. 9.30-11.30
  Onsdagar kl. 9.30-11.30 (0-1 år)
  Torsdagar kl. 9.30-11.30

Börje: Tisdgar kl. 13.00-16.00
  Torsdgar kl. 9.00-12.00

Jumkil: Torsdagar kl. 9.00-12.00

Oxsätra: Tisdagar kl. 10.00-12.00

Fri entré - kollekt



Kyrkans barntimmar

Vi inbjuder barn födda  2009-2011 till kyrkans barntimmar i  
Bälingebygdens församling.

Vi leker, pysslar, sjunger tillsammans och barnen får även 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 i kyrkans barntimmar till hösten så kan du  
anmäla dig till oss ledare.

Bälinge församlingsgård
Vi träffas på måndagar kl. 9.00- 12.00 
Ledare: Elaine Björkenklint & Hanna Eiserman 
För mer info och anmälan,  
ring 018-35 56 81

Jumkils församlingsgård Obs! barn 4-5 år!
Vi träffas på tisdagar 13.00-15.00 
Ledare: Ann-Katrin Hjärner & Elaine Björkenklint 
För mer info och anmälan, 
ring Ann-Katrin Hjärner 018- 35 82 52

Oxsätra kapell 
Vi träffas onsdagar 9.00-12.00 
Ledare: Cajsa Håkansson & Kerstin Pettersson 
För mer info och anmälan, 
ring Kerstin Pettersson 018-35 61 10

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



Ett ödehus berättar.. 

Så levde de då, sida vid sida. I höststormars virvlande famntag och den 
uppstigande solens guldgula konturer. I dimmors lek över ängen och 
daggdroppars kittlande under bara fötter när de sprang över gräset till 
hemlighuset i gryningen. I isens och den frustande kylans eviga tids-
ålder. Då, när den stora sömnens bländvita årstid regerade och snön på 
ett ögonblick bredde sig över både folk och fä så fort de vågade sig ut 
genom dörren. Och sen, i knoppars utbristande och hoppet som tändes i 
den doftande ljusa vårkvällen. 
Så levde de då, sida vid sida. Som två furor födda ur samma frö och rot-
slagna intill varandra i samma glänta. Men stormar tär och solen brän-
ner. Dimmor och dagg fuktar men bryter också ner liksom tunga täcken 
av snö och is tynger och knäcker grenar och kronorna.
 
Nu sitter de på var sin sida om bordet och ser ut över ängen där dim-
morna bjudit upp älvor till dans varje midsommarnatt sedan de kom 
till huset. Gråa och torra som pergament i huden men ännu med liv i 
ögonen under de diffusa slöjorna. Och ännu med värme i händerna när 



de hittar den andres tvärs över den nötta vaxduken. De sitter vid fönstret 
och ser ut över sina levda liv. De vet att tiden är utmätt. En av dem mås-
te bli ensam. En av dem kommer obönhörligen att sakna den värmande 
handen som är borta. När skymningen faller den första dagen. När 
skymningen faller den första dagen och alla dagar efter den. Skräcken 
ekar redan i väggarna. Fasan att finna den andre stel och kall i sängen 
på morgonen får dem att krypa närmre varandra och nästan inte våga 
somna om kvällarna. På väggen i köket tickar den ärvda klockan högt 
och metalliskt i det tysta huset. Timvisaren masar sig sakta runt medan 
minutvisaren plötsligt lossnar och faller ut. Inne i uret smäller det till 
som ett skott då lodet faller ner i klockbotten. Visaren stannar mellan tre 
och fyra. Ute ljusnar det stilla. Och i huset är det öronbedövande tyst.

Text och foto Eva Hallor 

Hej!
I höst är det konfirmationsläsning för dig som är född 2000 
som gäller!

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 dig, 
så ordnar vi det.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta: 
Hannes Huusko 018-35 56 49, 0730684727
hannes.huusko@svenskakyrkan.se



Sofia Vokalensemble
Sofia Vokalensemble bildades 1995 av Bengt Ollén som fortfarande är 
körens engagerade dirigent. Körens framträdanden kännetecknas av 
en varm, lyrisk körklang och en scenisk närvaro som har räckt långt i 
internationella tävlingar.

I augusti 2014 reser Sofia Vokalensemble till Seoul, Sydkorea, för att 
representera svensk körmusik vid The World Symposium on Choral  
Music. Världskörssymposiet är en stor festival som hålls vart tredje år 
där utvalda körer från hela världen ger konserter och håller i workshops. 

Konserten i Bälinge kyrka gör kören som tack för att man fick låna 
Bälinge kyrka för en skivinspelning tidigare i år.

Fri entré - kollekt till svenska kyrkans internationella arbete

Höstkonsert med Sofia Vokalensemble i Bälinge kyrka
den 11 oktober kl.16.00     



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 Emma Hedlundh 35 56 17 mobil
e-post: emma.hedlundh@svenskakyrkan.se
(Komminister Elisabet Målqvist. Tjänstledig.)  
vik. komminister Magdalena Fredman 35 56 71 mobil 
e-post: magdalena.fredman@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, 
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, Ebeneser kapell: tel 39 32 24
Oxsätra kapell: tel 35 60 12, uthyrning Kerstin Pettersson 0730-41 23 28

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



Spröda kokossnitt
ca. 45 stycken

Mät upp 2 dl vetemjöl
2 dl kokosflingor
3/4 dl strösocker
1/4 tsk hjortronsalt
125 g smör 
Arbeta ihop alla ingredienser till en deg.

Dela i tre delar och rulla ut till fingertjocka längder.
Lägg längderna på plåt med bakplåtspapper.  
Grädda mitt i ugnen 8-10 minuter i 200 grader.
Skär längderna i sneda bitar medan de fortfarande är varma.

Recept från Anna-Greta Jansson, Oxsätra

Baksidan
Ebeneserkakan
Ugn 175 grader
ca. 25 dubbla kakor

4 st äggvitor vispas hårt.
200 g  mald mandel och 5 dl. florsocker blandas i äggvitorna.
Klickas ut på plåt ca. 50 st 
Gräddas. Låt kallna.

Smörkräm
1 hg smör 
1/2 dl florsocker
2 st äggulor
1 tsk vaniljsocker

Blandas, tag en gula i taget. 
Lägg ihop 2 st kakor med smörkräm emellan. 
Sikta florsocker över kakorna.

Recept från Marita Hedberg, Ebeneser


