


Det sägs att vi människor 
är som lyckligast när vi 
får hjälpa någon annan 

utan att förvänta oss något till-
baka. Det kan handla om att 
vi ger av vår tid eller av något 
som vi är bra på. Det är något 
vackert att få ge något till en 
medmänniska och för mig är 
det ett uttryck för den guds-
tjänst som pågår i vardagen då 
vi får bidra med de resurser, 
gåvor, talanger, tid och upp-
märksamhet som vi har fått – i 
kärlekens tjänst.  

I Bälingebygdens församling är 
det nog många som är väldigt 
lyckliga för det är en stor skara 
som ställer upp ideellt och gör 
insatser på olika sätt och olika 
sammanhang. Det finns plats 
för fler och nya behov uppstår 
hel tiden – så hör gärna av dig 
om du har lust och möjlighet. 

Kyrkoherden
har ordet

Varje år brukar vi på vårkan-
ten bjuda in alla enskilda och 
grupper i församlingen som gör 
frivilliga insatser till en fest som 
vi kallar för ”Frivilligtacket”. 

Det är församlingens tack för 
all den tid, kunnande, omsorg 
och kärlek som så många bi-
drar med i vardagen i försam-
lingen. Där samlas syförening-
arna, internationella gruppen, 
unga ledare s k Heroes, 
församlingens ungdoms- och 
kyrkokörer, bandet, alla som 
hjälpt till med påsk och jul-
vandringarna alla som är 
engagerade i Väntjänsten och 
Kaffebönerna som ordnar med 
kyrkkaffet varje söndag och 
där finns också de som tar an-
svar för Vägkyrkan i Jumkil 
eller Gammelgården. Ja det är 
ofta över 100 personer som 
brukar ha möjlighet att vara 

med när vi har dukat upp så 
vackert vi kan i Bälinge försam-
lingshem. Där bjuder vi i perso-
nalen på oss själva och äter god 
mat tillsammans varvat med 
underhållning.

Det hela avslutas med att alla 
får en kram och en ros efter det 
att vi i personalgruppen sjungit 
en text inspirerad av en väl-
känd sång.

Vi vill tacka er nu 
med denna enkla sång. 
Om ni lyssnar kan ni väl det förstå. 
För vad har vi att ge er 
som ingen av er har,
vi klarar inget utan er, 

tack för vad allt ni ger!

Livet är en gåta, ni är gåtans svar. 
Allt annat må försvinna
om ni blott stannar kvar. 
För också när vi tvivlar – 
det känns som allt är slut,
vi sjunker ner i hjälplöshet

och inte hittar ut.

Aldrig ska vi sluta älska er, 
ni är allt vi har och allt vi ber om.
Hoppas tror och vill 
att ni ska hålla fast vid oss, 
att ni är där för oss
som vi är där för er –
Ge inte upp, älskar er så!

Ett stort tack från hela mitt hjärta
till alla vardagshjältar
för ovärderliga insatser.
Ni gör skillnad!”

Nr 2 2015
Juni–augusti
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg

Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge Fredrik, din kyrkoherde

018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge
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Döpta
Loui Gustav Berggren 14/12
Karl Noah David Malmqvist 14/12

Mirja Emma Anneli Sten 10/1
Leo Efraim Eveborn 24/1
Malte Erik Erland Eveborn 24/1
Vilhelm David Eveborn 24/1
Mario Lars Ragnar Johansson Billock 24/1
Iris Agnes Margareta Engvall 14/2
Alvar Love Fredrik Sjöstedt 14/2
Elwin Gunnar Fredrik Sjöstedt 14/2
Nova Filippa Rätsep 14/3
Wilma Elisabeth Maria Bolin                         28/3 
Axelina Margareta Brandt 28/3
Maja Elisabet Lindström 1/4
Sol Wilmer Erik Lundgren 25/4

Avlidna
Karin Margareta Sandblom 14/12
Roine Kenneth Karlsson 17/12
Sten Sture Emanuel Amnell 20/12
Rut Ingegerd Marianne Andersson   31/12

Ove Konrad Larsson 3/1
Hjördis Margareta Viktoria Mattsson  4/1
Mona Britt-Mari Persson 15/1
Stina Viktoria Andersson 22/1
Gustav Robert Lundquist 28/1
Sulo Veikko Pettersson 7/2
Tora Helena Asplund 12/3
Anna Elisabet Jansson 2/4
Lena Anna Hansson 4/4
Emma Linnéa Östlund 27/4

Tillkännagivanden

Fo
to

: O
lo

f E
 /

W
ik

im
ed

ia 
Co

m
m

on
s

Fo
to

: J
S 

Sv
er

ig
e

Gr
ip

sh
ol

m
s s

lo
tt

   
Fo

to
: G

om
er

 S
w

ah
n 

  ©
 K

un
ga

hu
se

t.s
e

Vägkyrka i Jumkil 6–11 juli

Andra veckan i juli öppnar Jumkil kyrka upp portarna som  
församlingens vägkyrka. Det är öppet varje dag kl 13–16. 
Passa på att avnjuta en fika i vacker natur och medeltida    

kyrkomiljö. Du inbjuds även att delta i andakt varje dag kl 14.  
Under veckan ställer Sylvia Mård ut sina verk i kyrkan.  
Som avslutning på veckan blir det konsert lördagen den 11 juli kl 18:  
Tre tenorer och ett piano 

Sommarcafé
Fyra onsdagar i sommar är det 
café och musikunderhållning  
på innergården vid Bälinge 
församlingsgård. 
Välkommen 1, 8, 15 och 22 juli 
kl 13–16! 

…mer musik
28 juni kl 18 i Bälinge kyrka:
Konsert med Ivar Murelius
och Britt-Marie Hedin

9 augusti kl 18 i Bälinge kyrka:
Orgelkonsert med Pontus Leitz 

Församlingsresa
Torsdagen den 9 juli kl 8.30 
åker vi på sommarutfärd till 
vackra Mariefred och  
Gripsholms slott. Hemkomst 
till Bälinge ca kl 17.

För 300 kr ingår resa, kaffe och 
smörgås, lunch samt entrén och 
guidningen vid slottet. 
Inbetalningsavi får du under 
dagen. Betalas i efterhand.

Du anmäler dig till kansliet 
senast 29 juni.

Vid frågor kontaktar du Emma 
Hedlundh. Se nästa sida.

Börjedagen 2015
Varmt välkommen till  
Per-Lennart och Barbro i  
Bässlinge söndagen den 23 
augusti!

Gudstjänst kl 10 med bl a Börje 
kyrkokör. Fältlunch och kaffe. 
Medtag gärna stol och sitt- 
underlag.

Öppen verksamhet startar vecka 36
Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Onsdag 2/9 Torsdag 3/9
Jumkil kl 9–12
 Oxsätra kl 9–12  Oxsätra kl 13–16
 Börje kl 13–16  Börje kl 9–12 
 Bälinge kl 9–12 Bälinge kl 13–16 Bälinge kl 9–12 (Babycafé)

Övriga starttider från vecka 37 – se webbsidan och nästa kyrkoblad.
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Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid Måndag–fredag kl 10–12 och 13–15
Bälinge församlingsgård, Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge

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

Ekonomi 018-35 51 37   Bankgironummer 5243-1624

Vaktmästeri 018-35 53 94

Husmor Bälinge församlingsgård 018-35 56 62

Barn- och ungdomsverksamhet
Ungdomsledare Hannes Huusko   Mobil 018-35 56 49

hannes.huusko@svenskakyrkan.se

Barnledare Elaine Björkenklint   Mobil 018-35 56 81
elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

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

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

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

www.svenskakyrkan.se/balinge
Jourhavande präst    Ring 112 kl 21–06 alla dagar      Kan även kontaktas via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Oxsätra kapell 018-35 60 12      Börje församlingshem 018-36 91 18      Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Program Börje ÅkerbyBälinge Jumkil

2 e trefaldighet
14 juni

Midsommardagen
20 juni

Johannes döparens d
21 juni

4 e trefaldighet
28 juni

Apostladagen
5 juli

Lördag
11 juli

6 e trefaldighet
12 juli

Kristi förklaringsd
19 juli

8 e trefaldighet
26 juli

9 e trefaldighet
2 augusti

10 e trefaldighet
9 augusti

11 e trefaldighet
16 augusti

12 e trefaldighet
23 augusti

13 e trefaldighet
30 augusti

14 e trefaldighet
6 september

10 Gudstjänst

10 Sommarmässa
18 Musik i sommarkväll

10 Gudstjänst

10 Friluftsgtj
Pålsbo

10 Sommarmässa

10 Sommarmässa

18 Musik
i sommarkväll

15 Konfirmation

10 Mässa

10 Mässa

18 Friluftsgtj
Gammelgården

18 Friluftsgtj
Gammelgården

10 Börjedagen

12 Friluftsgtj
Gammelgården

11 Friluftsgtj
Söderby

13 Hembygdsdag
Gammelgården

13 Gudstjänst
Ebeneser

18  Musik
i sommarkväll

10 Gudstjänst

13 Gudstjänst

18 Musikgudstjänst
Ebeneser

Vår verksamhet sker
i samverkan med


