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Kyrkoherden har ordet...

Vem är han?

Vi har sjungit om honom, 
vi har berättat att han föddes i ett stall i en liten by som skulle 
förblivit okänd för oss om han inte blivit född där. 
Hans föräldrar var inte rika och han reste inte mer än 20 mil från sin 
födelseplats. Han blev aldrig kung eller makthavare och han skrev  
aldrig någon bok. Vi kan läsa i evangelierna hur han upprättade  
människor som sökte upp honom, människor som ofta var utstötta och 
inte räknades. Han var en människa precis som vi, han har gått på  
dammiga vägar och tittat upp på samma stjärnhimmel som vi gör.  
Men han var på så många sätt också helt olika oss. Han ägde t ex bara 
kläderna på kroppen. Han var tvungen att låna en åsna för att rida in i  
Jerusalem. Han var tvungen att låna ett rum för att fira nattvarden. Han 
var tvungen att be om hjälp att bära korset på berget. Han var tvungen 
- till och med i döden - att låna en grav. 

Om hans död fanns det inga tv-reportage eller twitterstormar. Ändå har 
världen aldrig varit densamma efter honom. Hans kärlek har världen 
aldrig kunnat glömma. Vår tideräkning börjar med honom och det finns 
också ett “före och efter” i många människors liv också idag.

Frågan ligger i luften så här efter vårt julfirande och när vi går in i 
fastan och påskfirandet.
Vem är Jesus, vad har vi för bilder och uppfattningar om honom?

Kanske vi kan dela med oss till varandra vem Jesus är för oss?



Hjärtligt tack till er alla som bidragit till det fina resultatet av 
24000 kronor vid vår auktion i Åkerlänna bygdegård. 
Den frivilliga kaffeavgiften blev 2500 kronor som har 

dubblats och skickats som hjälp till Filippinerna. 
Bälingebygdens Norra kyrkliga Syförening. 

Även ett stort tack från Bälingebygdens Södra Kyrkliga 
Syförening till alla som på olika sätt bidragit till den  

fantastiska summan 26130 kr. 
Den frivilliga kaffeavgiften blev 1550, 

som har dubblats och skickats till 
Filippinerna.

Så här skriver i alla fall Lina Sandell i psalm 45:

Jesus för världen givit sitt liv; öppnade ögon Herre mig giv. Mig att 
förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig.

O vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som han. 
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli.

Allt gott tills vi ses eller hörs!

Fredrik, din kyrkoherde



Vardagsgudstjänster
11 mars kl. 10.30 i Oxsätra kapell 

11 mars kl. 14.00 i Börje församlingshem
19 mars kl. 10.00 i Bälinge församlingsgård
20 mars kl. 10.00 i Jumkils församlingsgård

Soppluncher 
Oxsätra kapell   Bälinge församlingsgård
Torsdag kl. 12.30   Onsdag kl. 12.30

20 februari   12 februari
20 mars    12 mars
3 april vårlunch   23 april vårlunch

Börje församlingshem  Jumkils församlingsgård
Onsdag kl. 12.30   Onsdag kl. 12.30

5 februari    26 februari
5 mars    26 mars
2 april vårlunch   7 maj vårlunch   
 

         
                     Vi samarbetar med 



Barnens bibel
Under våren kommer vi att dela ut Barnens bibel till alla barn som 

är födda 2008. Det kommer att ske i några gudstjänster och en särskild 
inbjudan kommer att skickas ut!

         Annandag påsk 21 april kl. 10.00 
         i Oxsätra kapell,
         i samband med Påsklunch.
 
    
    11 maj kl. 10.00 i Bälinge kyrka

         18 maj kl. 10.00 i Jumkils kyrka

    18 maj kl. 13.00 i Börje kyrka

Församlingsresa.. 
kommer att ske i slutet av maj/ början av juni så håll 

utkik på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/balinge och på anslagstavlorna i vår 

församling under våren för mer information!



Tillkännagivanden
    Följande medlemmar i vår församling har avlidit:

 11/8 Gunnar Oskar Valdemar Karlsson

 20/8 Maud Lillemor Andersson

 23/8 Bert Jonny Ahlström

 3/9 Marianne Gunnarsdotter Wåhlin

 11/9 Gulli Anne-Marie Dahlén

 21/10 Per Magnus Norén

 23/10 Maths Erik Carlsson

 11/11 Sören Gustaf Norén

 14/11 Artur Elon Elofsson

 23/11 Gustav Fredrik Vilhelm Karlsson



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

 10/8 Lilly Tina Maria Bjervner
 

 25/8 Jamie Johan Love Johansson
 

 7/9 Elsa Anna Edvina Martinsson
 

 7/9 Agnes Linnea Nylund
 

 7/9 Oscar Emil Johan Selberg
 

 7/9 Elsa Karin Lovisa Sundqvist

 8/9 Amanda Elvy Kastenholm
 

 29/9 Bruno Göte Martin Blomdal Kenving
 

 28/9 Mats Freddy Lundeborg
 

 28/9 Douglas Erik Palm
 

 28/9 Klas Liam Nathasit Andersson
 

 12/10 Carl Lucas Emanuel Hedlund 

 19/10 Lycka Larsdotter Bergman

 19/10 Frans Korhan Hagenvall
 

 19/10 Ella Ida Linnéa Nordstrand
  

 9/11 Ozzy Nils Mattias Gustavsson

 9/11 Alma Elna Margot Nilsson

 17/11 Greta Ylva Anne-Marie Knutstedt 
                                                



Målqvist vill bryta kvinnornas tystnad

Egen mentor hjälper unga mammor överleva
 
- Kvinnorna här är oerhört utsatta. Det säger prästen Elisabet Målqvist 
från Bälingebygdens församling, som sedan ett halvår arbetar i Swazi-
land tillsammans med sin man, läkaren Mats Målqvist. 
Deras uppgift är att utveckla arbetet med mentormammor. Ett projekt 
där erfarna och kloka kvinnor hjälper unga mödrar under graviditeten 
och den första tiden efteråt. Mentormammorna är i praktiken vandrande 
barnavårdscentraler.
- Av de mammor som kommer till vårt projekt berättar 40 procent att de 
är HIV-positiva, förklarar Mats. En annan av de stora utmaningarna är 
att det finns så många övergivna mammor. Eller att mannen kan ha flera 
familjer samtidigt, vilket gör att kvinnorna hamnar i en utsatt position.

Elisabet berättar att det finns mycket bitterhet och uppgivenhet bland 
kvinnorna, som inte vill leva så här. En kvinna kan vara tvungen att ha 
flera män för att försörja sig. En man för att kunna betala hårfrisörskan, 
en för att få mat på bordet och en annan för att kunna betala hyran.
- Ytterst handlar vårt projekt om att ge kvinnorna kraft att ställa krav 
och själva skapa förändring. Att ge dem ansvar istället för att ta det ifrån 
dem, säger Mats Målqvist. 

Mats och Elisabet, som är utsända av Svenska kyrkan, bor i Mbabane 
med sina fyra barn i ett gammalt stenhus som tidigare var biskopsbos-
tad. 
- Vi håller på att vänja oss. Det finns ingen värme i huset och är bara 11 
grader varmt idag. Men alla trivs med att vara här. Största omställnin-
gen för våra barn är nog att all undervisning är på engelska.
Till skillnad mot grannlandet Sydafrika har Swaziland inga stora städer. 
Största staden har bara 80 000 innevånare. Många av de unga mam-
morna som Målqvists möter arbetar i de lokala industrierna.

Både Mats och Elisabet är överens om att deras största utmaning är att 



Text: Dag Tuvelius

förstå kulturen, hur människor tänker. Inte minst att höra det som inte 
sägs.
- Det är mycket tystnad och förnekelse. Man talar inte om allt man kän-
ner och tänker, förklarar Mats. Elisabet nickar instämmande.
- Det är samma sak med tidningar. För att förstå dem gäller det att förstå 
vad som inte nämns. Allting handlar om ett talat språk och ett tyst språk.

Familjen Målqvist vid sitt hus i Mbabane







Sista veckan i januari 1953 kunde man i en annons i Upsala Nya  
Tidning läsa att alla intresserade i Börje församling kallades till 
sångövning i kyrkskolan klockan 7 på kvällen den 2 februari. Bakom 
inbjudan stod den nytillträdde kantorn och läraren Alvar Persson  
(sedermera Sommestad).  Mötet hölls, en kyrkokör bildades och redan 
det första året kunde man räkna in 21 medlemmar: sopranerna Olga 
Karlsson, Tiby, Dagmar Lindberg och Betty Lindberg, Mångsbo, Margit 
Jansson och Ingrid Jansson, Ekebyboda, Ella Jansson, Skäggesta, Märta 
Lind, Lindsta, Ragnhild Åkerfeldt, Ströby och Elsa Gustavsson, Born, 
altarna: Ruth Walldén, Tallbacken, Gertrud Gustavsson, Granbacken, 
Sigrid Andersson, Bösslinge och Ebba Norlin, Tiby, tenorerna Oskar 
Langfors, Tallbacken, Sven Westerberg, Tiby och Bertil Pettersson, 
Romsbo samt basarna Karl Hultén, Prästgården, Gunnar Övragårdh, 
Tiby, Åke Nyberg, Alsta, Kurt Ström, Bösslinge och Bertil Öberg,  
Åkerby.  
Flera av dessa var fortfarande aktiva i kören mer än trettio år senare.  

Körens främsta uppgift har – självfallet – varit att medverka vid  
gudstjänster och konserter i Börje, men redan året efter starten gjorde 
kören en resa till Säter med sång i Säters kyrka, och sedan dess har 
utfärderna blivit många.  

Börje kyrkokör 60 år

Börje kyrka Börje församlingshem



Under 1970-talet ledde vår församlingspräst Gustaf Söderblom två 
resor till Finland, och efter hans tid har vi bl a  sjungit i Visby 
domkyrka, klosterkyrkan i Vadstena, Mariakyrkan i Sigtuna och 
Sjömanskyrkan i Skagen i Danmark.  
Senast i augusti 2013 gjorde vi en mycket lyckad sångarresa till Höga 
kusten, där vi framträdde i Nordingrå kyrka.

Rekryteringen av nya sångare har stundom varit ett problem. Under 
1980- och 1990-talen minskade medlemsantalet, och vi var år 2000 inte 
mer än elva sångare i kören. Glädjande nog har utvecklingen vänt, till 
följd av inflyttningen till socknen men kanske också som ett resultat av 
ambitiösa körledares arbete. Vi har i skrivande stund 21 medlemmar, 
och kören är därmed i dag lika kvinno- och mansstark som vid starten. 
Och än mer glädjande: flera yngre sångare har börjat hos oss, något som 
gör vår klang ungdomligare än på länge.

Nu har vi fyllt 60 år, och det firar vi med en jubileumskonsert i Börje 
kyrka söndagen den 27 april kl. 18.00. Välkommen dit! 

Och välkommen till kören du som känner att du vill sjunga med oss! 

Text: Christer Öhman

Börje kyrkokör



Barnkörlägret 2013
Under ett veckoslut i november åkte en ivrig skara på 60 personer från vår församling 
på läger till Stiftsgården i Undersvik.

Vi sjöng och lekte, både inne och ute. Här leder Valter oss i “Galna kycklingen”

Skapande verksamhet och pyssel. Många föräldrar och familjer 
uppskattade att få åka iväg och ha tid tillsammans i familjen.



Bejublat ledare- och föräldraspex. 
Föräldrarna gjorde succé med sin version av 
Törnrosa

När föräldrarna samlades i 
föräldrarkören eller i 
samtalsgruppen så pysslade 
barnen.

När föräldrarna fick lite egen tid så var barnen inte stilla en sekund.  Trötta och nöjda 
åkte vi hem och säger TACK till Undersvik. Vi ses på barnkör/familjeläger nästa år 
igen. Boka in 7-9 november 2014! 
Ulrika Ardin Dabo och alla ledare



Förtroendevalda 2014-2017
Efter valet i september 2013 är det nu klart vilka som är förtroendevalda 
i Bälingebygdens församling.
Bälingebygdens församlings organisation är reglerad i Kyrkoordningen. 
Kyrkofullmäktige väljs av församlingens medlemmar vid kyrkovalet 
vart 4:e år.
Kyrkofullmäktige beslutar om församlingens budget, kyrkoavgiften för 
medlemmar och begravningsavgiften för alla boende i 
församlingen samt taxor och avgifter och godkänner bokslutet efter 
förslag från Kyrkorådet. 
Kyrkofullmäktige utser efter valet för kommande fyra år ett Kyrkoråd, 
en valnämnd, revisorer och elektorer (vid val av biskop och ärkebi-
skop).

Kyrkorådet har arbetsgivaransvaret och ansvarar också för att resurser 
vad gäller ekonomi, personal, lokaler och arbetsmaterial skapas och 
fördelas så att de möter församlingens behov. 
Kyrkorådet inrättar det antal utskott som behövs för att styra arbetet 
med personal, fastigheter och begravningsverksamhet. Utskotten ska 
förbereda ärenden inför beslut i Kyrkorådet.
Kyrkorådet utser även kyrkvärdar till våra fyra kyrkor och kapellvärdar 
till Ebeneser och Oxsätra kapell. 

Ordförande i Kyrkofullmäktige är Mattias Sånglöf och ordförande i 
Kyrkorådet är Bengt Sibbmark. I nästa nummer av Kyrkobladet kom-
mer vi att presentera flera av de förtroendevalda.

I församlingen har vi också verksamhetsråd. Verksamhetsråden i för-
samlingens olika delar har en viktig uppgift att bevara och fånga upp 
sådant som är viktigt lokalt. Representanter för Kyrkorådet sitter i de 
olika verksamhetsråden. 

Vill du vara med i ett verksamhetsråd? 
Kontakta kyrkoherde Fredrik Fagerberg för mer information!



	 Storsjung	i	
		Bälinge	utekyrka
den 15 maj kl. 10.00 (vid regn i församlingsgården)

Sång och musik för de allra minsta.  

   Medtag kaffekorg.

        Den 6 april kl. 16.00

 Solist A.K.O
 Husbandet & körer

Kollekt

Musikal



 

E
be

neser kapell fyller 100 år!

Ebeneser kapell i sin anspråkslösa byggnad, byggd av folket i bygden 
i början på 1900-talet, där man kunde fira sina gudstjänster på nära 
håll. Ebeneser kapell ligger i det natursköna området i övre Jumkil, 
intill landsvägen. 
Söndagen efter midsommar, den 22 juni, kommer vi att fira att 
Ebeneser kapell firar 100-årsjubileum. Det kommer att ske i samband 
med Gudstjänsten kl. 13.00 och det efterföljande kyrkkaffet. 

Text: Björn Franzén

Öppen verksamhet för stora & små i  
Bälingebygdens församing

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

 Börje:  Tisdagar kl. 13.00-16.00
   Torsdagar kl. 9.00-12.00

 Jumkil: Torsdagar kl. 9.30-12.00

 Oxsätra: Tisdagar kl. 10.00-12.00 



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
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, 
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



Snabbt Filmjölksbröd 

1 liter filmjölk
4 dl sirap ljus el. mörk
1 msk anis
1 msk fänkål
4 tsk bikarbonat
2 tsk bakpulver
1 kg rågsikt

Blanda ihop, häll upp i en långpanna klädd med bakplåtspapper.

Grädda i 100 grader i 45 minuter, höj sedan till 150 grader och grädda 
ytterligare 30 minuter.

Dela brödet i 4 kakor medan det är varmt.

Recept från Kerstin Pettersson

Tre samtal om tro och liv 

Samtalsgrupp för vuxna,
torsdagar kl. 18.00-20.00 i Sockenstugan, mitt emot Bälinge kyrka.

Aktuella datum:
27/2, 13/3, och 27/3.

Anmälan till Emma Hedlundh, telefon 018-35 56 17, senast 6/2.
Välkommen!

Baksidan

XO-graf tryckeri


