
Borensbergs pastorat
Församlingarna i Aska, Borensberg, Fornåsa,  
Godegård, Klockrike, Tjällmo och Västra Ny

Församlingsblad för 
Sommaren 2019

 

1Följ med på en 
rundvandring i 
vår kyrkomiljö. 

Ta fram en tärning 
och spelpjäs för att 
ta dig genom spelet. 

5Det viktigaste 
är att inte göra 
något annat än 

se det som finns runt 
omkring, om man nu 
inte somnat förstås.

7 Möt vår nyan-
ställda kom-
minister Eva, 

som främst arbetar i 
Västra Ny och Gode-
gårds församlingar.

10 Här börjar  
kalen-
dariet 

över pastoratets alla 
händelser från 2 juni 
till den 1 september.
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START!
Kyrkklockan. 
Välkommen till 
kyrkan! Nu ringer 
kyrkklockorna in till 
gudstjänst och det 
är dags att stiga på, 
skynda dig och kom! 
Slå ett extra kast 
för att fortsätta din 
vandring in i  
församlingsbladet.
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Ljus-
bärare

Ljusbärare. Stanna upp lite och 
stå över ett kast vid ljusbäraren. 
Tänd ett ljus och be för någon eller 
något som behöver din omtanke.

Kristus- 
ljus

Orgel. Hör orgelns härliga musik från många 
pipor och stämmor. En orgel är byggd för att 
kunna låta som en hel orkester. I takt med 
musiken kan du skutta vidare tre extra steg.

Predikstol. Predikstolen är upphöjd 
för att alla skulle höra vad som sades i 
kyrkan när prästen predikade, då det inte 
fanns tekniska hjälpmedel. Här får vi höra 
berättelser om Jesu liv. Dröj dig kvar ett 
kast och lyssna på dagens text.

Dopträdet. Här kan du hänga 
ditt nyförvärv, dopängeln. Stå och 
njut ett kast innan din färd genom 
kyrkorummet bär vidare.

Kristusljus. A och O. 
Jesus uppstod. Livet 
återvänder. Både i 
naturen och i våra liv. 
Kristusljusen tänds på 
nytt under påskdagen. 
Sedan lyser ljuset vid 
olika gudstjänster och 
mässor, tills ett nytt 
påskljus ska tändas 
igen på påskdagen 
nästkommande år.

Dopfunt. Oberoende 
av om du är 80 år eller 
nyfödd bebis kan du 
bli döpt. Gud kommer 
oss till mötes i dopet. 
Här får du också en 
dopgåva, till exempel 
en ängel. Gå vidare till 
dopträdet och häng 
upp din nya dopängel. 
Slå ett extra kast.

Orgel
Predik-

stol
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Psalmtavla. Här förbereder 
vaktmästaren att hänga upp 
rätt siffror som visar vilken 
psalm som ska sjungas i  
gudstjänsten. Stå över ett  
kast och hjälp till att få upp  
rätt siffror. Känner du igen 
psalmerna på tavlan?

Altare. Här på 
altaret dukas 
det upp till fest. 
Detta är ett 
bord som är till 
för måltiden – 
det vi i kyrkan 
kallar för  
nattvard. 

34

Altartavla. Altartavlan har en 
central plats i kyrko rummet.  
Altartavlan på bilden finns i 
Björkhällakyrkan, och visar Jesus 
som bjuder in och välkomnar oss. 
Jesus säger ”Kom till mig”. 
Välkommen i mål!
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Altar-
tavla
MÅL!

Altare

Psalm-
tavla
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Nu är det sommar. En 
härlig tid ligger fram-
för oss.  Den svens-

ka sommaren med sol, bad 
och lagom värme, ja mycket 
närmare paradiset kan man 
inte komma. Sverige är un-
derbart vackert inte minst 
på sommaren. Vi inbjuds att 
njuta av och glädjas åt allt 
det vackra som skapelsen 
ger oss.

Sommar, semester, som-
marlov. Visst väcker det 
härliga bilder inom oss. 

Men det finns också en 
baksida. Sommar innebär 
också krav. Man ska hitta på 
aktiviteter och upplevelser, 
man ska hinna med allt det 
där som man har planerat. 
Resor eller andra krav på 
upplevelser blir ibland ett 
”måste” som tar kraften ur 
en så att det som skulle vara 
vila och rekreation blir näs-
tan som att jobba.

Vad är det viktigaste att 
göra på semestern? 

Jag skulle vilja säga att 
det viktigaste med semes-
tern är hängmattan. Varje 
människa skulle ha en häng-
matta att ligga i. Bara ligga 
där och titta på himlen och 
på molnen som rör sig och 
som bildar nya mönster.

Men en vanlig stor sten i 
skogen är också bra eller ett 
berg att gå upp på eller en 
strand att sitta vid, gärna 
vid havet. Det viktigaste är 
att man inte gör något an-
nat än se det som finns runt 
omkring, om man nu inte 
somnat i hängmattan för-
stås.

Det finns ett uttryck som 
heter ”att glo i tomme”. Det 
ska gärna sägas med öst-
götsk brytning. Kanske det 
viktigaste med vår ledighet 
är att unna sig själv att helt 
enkelt sitta eller ligga och 
bara blicka ut över landska-
pet, havet, skogen eller vad 
det nu är. Att titta på ska-
pelsen och känna att jag är 
en del av allt detta. Jag, som 

består av samma ämnen 
som träden, gräset, blom-
morna kan sitta här och 
tänka över livet över mig 
själv över tillvaron, ja kanske 
till och med på Gud. Det är 
fantastiskt! 

Att sitta där i Guds skapel-
se och ”glo i tomme” och 
bara vara, utan krav på ak-
tivitet. Man kan konstatera 
att vi mår bra av det. Det 
är viktigt för vårt mentala 
välbefinnande. Det är bra 
för själen. Att se det vackra 
och sköna i Guds skapelse 
påverkar insidan av oss och 
det är bara att ta emot.

Så vill jag önska Dig en 
skön sommar med avkopp-
ling, vila och rekreation för 
kropp och själ. 

Och Du! Skaffa Dig en 
hängmatta om 
Du inte har nå-
gon och glöm 
inte att ”glo i 
tomme”.

Ledare

Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan, Borensbergs pastorat
Ansvarig utgivare Sören Hjelm
Layout Elin Lindell
Redaktionen Malin Hellqvist och Sara Ingemarsson
Tryck Noteria Tryckeri, Klockrike
Utdelning Svenska Hemleverans
Med reservation för ändringar – se annons i Corren och predikoturer i MVT

Passa på att ”glo i tomme” i sommar

Nästa församlingsblad 
kommer i din brevlåda 

lördagen den 
31 augusti.

Sverker Linge 
Kyrkoherde
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Notiser

” Med himmelriket är det också som när en köpman 
söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar 
pärla går han och säljer allt han äger och köper den.
 Matteus 13:46-46

Kören Stella Vocalis gästade Älvestad kyrka 

Ljuva toner. I ett soligt Älvestad hade kören Stella Vocalis, med dirigent Karin Allinder i 
spetsen, intagit scenen i kyrkan under gudstjänsten den 31 mars. 

Skönsång. Under mässan i slutet av mars bjöds församlings
borna i Tjällmo på vacker sång och musik framförd av 
PROkören. För att locka fram våren sjöngs en vårvisa.

UPPTÄCK MER
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/ 
mer

PRO-kören i Tjällmo kyrka innehavare till 
gravrätter sökes

Har du fått en grön skylt 
vid graven du besöker?  
Då vill vi gärna komma i  
kontakt med dig!  
Expeditionen når du varje 
helgfri vardag 09.00–12.00 
på 014120 33 00.

... Eva Solid, nyanställd 
komminister och försam-
lingsherde i Västra Ny och 
Godegårds församlingar.  
Tidigare har Eva arbe-
tat som komminister på 
bland annat Öland och i 
Vimmerby. Och för längre 
sedan arbetade Eva som 
församlingspräst i Tjällmo 
församling.

Vad är det bästa med att 
arbeta som präst? 

- Fira gudstjänst, det är 
en sann glädje. Allt från 
en rejäl högmässa till dop, 
vigslar och begravningar, 
gudstjänster på äldreboen-

den, samlingar tillsammans 
med barn, med mera.
Vad ser du fram emot att 
få göra i pastoratet?

- Jag ser fram emot att 
bygga vidare på försam-
lingsarbetet. Att tjäna 
och möta församlingen. 
Jag ser också fram emot 
att få vara församlings-
präst tillsammans med alla 
mina nya  arbetskamrater, 
förtroende valda och för-
samlingen.
Fem snabba frågor: 
Bok eller film? Bok.
Kaffe eller te? 
Te. Alla gånger.
Ordning eller kaos? 

Mer kaos i så fall.  
Våffel café eller  
sopplunch? 
Båda. De är inga motsats-
förhållanden. Båda har sina 
platser. Inget hindrar att en 
god soppa serveras med en 
god våffla efteråt. 
Midnattsmässa eller  
jul otta? 
Julotta om jag måste välja. 
Fast helst båda. Jag är 
van vid att gå från att fira 
midnatts mässa till att se-
dan fira julotta efter det.

Hallå där...

Eva Solid
0141-20 33 16

Fivelstad kyrka har 
öppet varje dag mellan 
klockan 09.00-18.00  
under perioden 12 maj  
till den 1 september.

Godegårds kyrka har 
öppet under dagtid på 
vardagar samt lördag  
och söndag mellan klockan 
10.00-18.00 under  
perioden 1 maj till den  
1 september.

Hagebyhöga kyrka  
har öppet varje dag mellan 
klockan 09.00-18.00 
under perioden 1 maj  
till den 1 september.

Klockrike kyrka  
har öppet på fredagar,  
lördagar och söndagar 
mellan klockan  
09.00–18.00 under hela 
juni, juli och augusti.

Tjällmo kyrka har öppet 
varje dag mellan klockan 
11.00-15.00 under  
perioden 1 juli till den  
28 juli.

Västra Stenby kyrka  
har öppet lördag och 
söndag mellan klockan  
09.00-18.00 under  
perioden 1 juni till den  
1 september.

Sommaröppet i våra kyrkor

FÖLJ OSS PÅ 
INSTAGRAM
@svenskakyrkan 
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan  
i Borensberg

Är du gravrätts
innehavare och 
vill ha hjälp med 

gravskötsel?

För mer info kontakta 
expeditionen

0141-20 33 00



Act Svenska kyrkan

Den 5 maj bytte  
Svenska kyrkans 
i n te r n a t i o n e l l a 

arbete namn till Act 
Svenska kyrkan. Dagen 
var startskottet för en 
långsiktig satsning på att 
göra det internationella 
arbetet mer känt. 

– Det nya namnet ska göra 
det lättare för människor 
att förstå vilka vi är, vad vi 
gör och vad vi står för, sä-
ger Erik Lysén, chef för det 
internationella arbete som 
den 5 maj fick namnet Act 
Svenska kyrkan.

Tillsammans med kyrkor 
och organisationer arbetar 
Act Svenska kyrkan mot 
fattigdom, förtryck och 
orättvisor samt långsiktigt 
med att stödja kyrkliga led-
are. 

– Vår inspiration är en 
livsbejakande tro, som sät-
ter människors lika värde 
och rättigheter i centrum 
för allt arbete, säger Erik 
Lysén. 

I slutet av maj kommer 
Act Svenska kyrkan att sy-
nas i form av reklam i tv, 
tidningar, affischer och  
sociala medier . Huvudbud-
skapet är att vi alla lever un-
der samma himmel och har 
samma rättigheter. Men att 

verkligheten tyvärr inte all-
tid ser ut så. Just nu är 135 
miljoner människor i akut 
behov av humanitärt stöd. 
Bakom varje siffra finns en 
människa.  Det är därför Act 
Svenska kyrkan behövs.

Att vara kyrka är en styr-
ka i sammanhanget. Sam-
arbetet med ACT-alliansen, 

ett nätverk med över 150 
kyrkor och trosbaserade 
utvecklingsaktörer, gör det 
möjligt att arbeta effektivt 
och långsiktigt med ut-
vecklingssamarbeten samt 
att ha en stark påverkans-
röst i exempelvis jämställd-
hetsfrågor.

– På många platser är 
kyrkan en viktig normbilda-
re och påverkar bland annat 
synen på kvinnors och mäns 
roll i samhället. Därför har 
kyrkor en unik möjlighet att 
driva frågor för jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. 
Det är en styrka att vara 
kyrka, säger Erik Lysén.

Act Svenska kyrkan

Nytt namn - samma viktiga arbete
En livsbe
jakande 
tro sätter 

människors lika  
värde och rättig
heter i centrum.
”

Vad står Act Svenska kyrkan för?

Namnet Act Svenska kyrkan är mångfacetterat. Act 
betyder agera. Som kristna kan vi inte stå bredvid när 
människors värde kränks och skapelsens integritet hotas. 
Guds kärlek utmanar var och en av oss att visa omtanke 
och ta ansvar för varandra, bidra till ett bättre samhälle 
och en ekologiskt hållbar miljö. 
Kopplingen finns också till ACTalliansen som står för 
Action by Churches Together. ACTalliansen är världens 
största allians av kristna organisationer och kyrkor som 
jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med 
humanitärt arbete och påverkansarbete. 
Tillsammans i den världsvida kyrkan når vi människor 
som andra har svårt att nå. Vi tror att kyrkan är kallad 
att visa på Guds kärlek till alla människor, när vi agerar 
tillsammans som delar av Kristi kropp blir den kärleken 
synlig och leder till förändring i människors liv.
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VI LEVER ALLA UNDER  
SAMMA HIMMEL
Vi har alla samma rättigheter. Var med  
i kampen för varje människas rätt till  
ett värdigt liv.

Fo
to

: K
at

 C
. P

al
as

i/
IK

O
N



10 11

Välkommen till gudstjänst  
i våra kyrkor  

perioden 2 juni till 1 september

Söndag 2 juni Söndagen före pingst
09.00 Kärnskogsmossen, Tjällmo  
Pilgrimsvandring med mässa ute i det fria. 
Samling kl. 09.00 vid kyrkans parkering för 
samåkning, eller så ses vi där ca kl. 09.30. 
Medtag egen fikakorg.
11.00 Ekebyborna kyrka Gudstjänst.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.
17.00 Varv och Styra kyrka Mässa.
18.00 Godegårds kyrka Musik i 
sommar kväll. ”Livets pärlor” Sång och 
musik för livets alla skiften med Ilona 
Degermark, Malin Hellqvist, Henrik Sjöberg 
och Roney Petersson.

Tisdag 4 juni
09.00 Björkhällakyrkan  
Vardags gudstjänst. 
20.15 Kristbergs kyrka 

Onsdag 5 juni
14.30 Karolinen Andakt.

Torsdag 6 juni
08.00 Torstorp, Västra Stenby  
Nationaldagssamling vid flaggstången  
med efterföljande sillfrukost.
09.00 Medevi Brunn Nationaldags-
andakt. Samarr. med Västra Ny hembygdsf.
10.45 Solgläntan Ekumenisk 
nationaldags andakt. Kaffeservering  
från klockan 10.00.
17.00 Lönsås kyrka Nationaldagsfirande. 
Musik med Johan Lundgren och Nils-Peter 
Vaggelyr. Högtidstal av lands hövding Carl 
Fredrik Graf. Kyrkkaffe i Lönsåsgården.
18.00 Tjällmo kyrka Nationaldagsfirande.  
Tjällmo kyrkokör medverkar.

Lördag 8 juni
11.00 Klockrike kyrka  
Konfirmationsmässa.

Söndag 9 juni Pingstdagen
10.00 Kristbergs kyrka Mässa.
14.00 Kagensviken, Västanvik  
Friluftsgudstjänst. Västra Ny kyrkokör 
medverkar. Medtag egen kaffekorg och 
något att sitta på. Vid regn i Backstugan.
16.00 Älvestad kyrka “Sommarkonsert” 
Vox Humana, Emma Larsson, flöjt och Åke 
Olsson, piano. Anne Eloff, dirigent.
17.00 Orlunda kyrka Gudstjänst.

Måndag 10 juni Annandag pingst
15.00 Västra Ny kyrka Lekmannaledd 
andakt vid klockstapeln. Medtag egen 
kaffekorg och något att sitta på.
17.30 Björkhällakyrkan Mässa.
18.00 Hagebyhöga Skattegård 
Gudstjänst. Medtag egen kaffekorg.
18.30 Parkeringen, Tjällmo kyrka  
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd. 
Därefter varannan måndag t.o.m den  
19 augusti. Medtag egen matsäck. 

Tisdag 11 juni
09.00 Björkhällakyrkan  
Vardags gudstjänst.

Onsdag 12 juni
14.00 Husbygården Andakt.

Söndag 16 juni Heliga Trefaldighets dag
10.00 Solgläntan Enkel mässa.
10.00 Björkhällakyrkan Mässa. 
11.00 Ekebyborna kyrka Högmässa.

17.00 Västra Stenby kyrka Gudstjänst.
18.00 Tjällmo kyrka Musik i sommarkväll.
”Familjen Ekberg bjuder in till sommar-
kvällen” Svängig musik och ballader i en 
himmelsk blandning. Elsa Ekberg, sång.  
Adam Ekberg, gitarr och sång.

Tisdag 18 juni
09.00 Björkhällakyrkan  
Vardags gudstjänst.
13.00 Fornåsa klockaregård  
Sommar café. Underhållare: Stay Close.

Onsdag 19 juni
18.00 Västra Ny kyrka Veckomässa.

Lördag 22 juni Midsommardagen
14.00 Älvestad utekyrka Gudstjänst. 
Kyrkkaffe och tårta.
17.00 Klockrike gamla kyrkogård  
Friluftsgudstjänst. Vid regn inne i kyrkan.

Söndag 23 juni Johannes Döparens dag
10.00 Björkhällakyrkan Ekumenisk 
gudstjänst.
11.00 Lönsås kyrka Gudstjänst.
14.00 Ryttartorpet, Övralid  
Friluftsgudstjänst. Frälsningsarméns  
musikkår medverkar. Medtag egen kaffe-
korg och något att sitta på. Vid regn inne 
i Västra Ny kyrka. Samarr. med Västra Ny 
hembygdsförening.
17.00 Hagebyhöga kyrka  
Frilufts gudstjänst.
18.00 Tjällmo kapell Mässa.

Måndag 24 juni
18.30 Parkeringen, Tjällmo kyrka  
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd.  

Onsdag 26 juni
14.00 Husbygården Andakt.
14.15 Solgläntan Andakt.

19.00 Kristbergs kyrka Musik i  
sommarkväll. “Kantorerna och deras ungar” 
Lovisa Säfström, Birgitta Säfström, Henrik 
Langemyr och Gunnel Langemyr.

Söndag 30 juni Andra sönd. e. tref.
10.00 Björkhällakyrkan Mässa.
10.00 Godegårds kyrka Gudstjänst.
11.00 Ask kyrka Högmässa.
11.00 Tjällmo kyrka Lekmannaledd  
gudstjänst. Musikensemblen Quattro Solte 
medverkar.
17.00 Fivelstad kyrka Mässa.
18.00 Klockrike kyrka Musik i sommar-
kväll. “Orgelkonsert vid Strandorgeln” Den 
anrika Strandorgeln från anno 1842 luftas 
av Östgötasonen och diplomorganisten 
David Löfgren.

Onsdag 3 juli
14.00 Björkhällakyrkan  
Sommarcafé. 
14.30 Karolinen Andakt.

Torsdag 4 juli
18.00 Hagebyhögagården Grillkväll. Ta 
med det du vill äta och dricka. Grillar finns.
Vi bjuder på kaffe och tårta. Välkomna! 
Ansv. Sockenrådet.

Söndag 7 juli Tredje sönd. e. trefaldighet
10.00 Västra Ny kyrka Gudstjänst.
14.00 Gamla prästgården, Ekebyborna 
Friluftsgudstjänst. Sommarkör
14.00 Hagebyhöga kyrka 
Konfirmations mässa.
18.00 Tjällmo kyrka Musik i sommarkväll. 
“Risbergsorgeln luftas” Domkyrkoorganist 
Sara Michelin spinner på Risbergsorgeln i 
sommarkvällen. 

Måndag 8 juli
18.30 Parkeringen, Tjällmo kyrka  
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd.  

Tyst bön/Meditation.



Söndag 11 augusti Åttonde sönd. e. tref.
10.00 Godegårds kyrka Högmässa.
14.00 Hagstugan, Tjällmo Friluftsguds-
tjänst. Röda korset inbjuder till kyrkkaffe.
16.00 Fivelstad kyrka Gudstjänst.
17.00 Lönsås kyrka Musik i sommarkväll.
“Innerligheten” En folkmusikalisk resa med 
musik och berättelser.  
Daniel och Emma Reid, sång,  
saxofon, hardangerfela m. fler instrument.
18.00 Hållingstorp, Kristberg Frilufts-
gudstjänst. Borensbergs Sega Gubbar 
medverkar.

Onsdag 14 augusti
14.00 Björkhällakyrkan Sommarcafé. 
14.00 Husbygården Andakt.

Söndag 18 augusti Nionde sönd. e. tref.
10.00 Björkhällakyrkan Gudstjänst.
10.00 Västra Ny kyrka Pilgrimsvandring 
med mässa.
11.00 Fornåsa kyrka Högmässa.
18.00 Varv och Styra kyrka Musik  
i sommarkväll. “Minns du sången” Mia  
Marianne och Per Filip, sång. Ulla-Maj 
Strand, piano. Owe Strand, bas. 

Måndag 19 augusti
18.30 Parkeringen,  
Tjällmo kyrka Sommarvandring  
i Tjällmo med omnejd.

Onsdag 21 augusti
18.00 Västra Ny kyrka Veckomässa. 

Söndag 25 augusti Tionde sönd. e. tref.
10.00 Godegårds kyrka Kyrkmässa som 
börjar vid asklunden. Vid regn är vi istället 
i kyrkan. Kyrkan fyller 768 år och vi firar 
med kyrklunch efteråt. Välkomnande av 
Eva Solid, ny församlingsherde för Västra 
Ny och Godegård. 
Se annonsering för mer information.

10.00 Kristbergs kyrka Mässa.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst.
16.00 Orlunda kyrka Gudstjänst.
17.00 Ask kyrka Musik i sommarkväll. 
Mjölby blåsarkvintett. Jan Selim med fler.
17.00 Klockrike gamla kyrkogård  
Friluftsgudstjänst. Vid regn i kyrkan.

Onsdag 28 augusti
14.00 Husbygården Andakt.
14.15 Solgläntan Andakt.

Söndag 1 september Elfte sönd. e. tref.
10.00 Västra Ny kyrka Gudstjänst.
11.00 Lönsås kyrka Högmässa.
11.00 Tjällmo kyrka Mässa.
16.00 Västra Stenby kyrka Mässa.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.
18.00 Godegårds kyrka Musik i 
sommar kväll. ”En salig blandning” Sång och 
musik med Cantokvartetten bestående av 
Glory Lundgren, Anneli Andersson, Sara 
Eriksson och Malin Hellqvist.

12 13

Onsdag 10 juli
14.00 Husbygården Andakt.
19.00 Kristbergs kyrka Musik i sommar-
kväll. “Bland örhängen och förlovade land” 
En musikalisk seglats i dur och moll. Håkan 
Nilsson, sång. Lars Gold kuhl, sång och 
piano.

Söndag 14 juli Fjärde sönd. e. trefaldighet
10.00 Björkhällakyrkan Mässa.
14.00 Gristorpet, Godegård  
Friluftsgudstjänst. Sång och musik.  
Samarr. med Norra Godegårds hembygds-
förening som bjuder på kaffe. Kyrk skjuts 
från Aska, Västra Ny och Godegårds  
församlingar. Anmälan senast den 8/7  
till expeditionen: 0141-20 33 00.  
För kyrkskjutstider; se aktuell annons  
i Corren samt predikoturer i MVT.
17.00 Fornåsa kyrka Musik i sommar-
kväll. “Taubetolkarna blandar och ger”  
Kenneth Edlund, dragspel och Jan Wahl-
ström, gitarr och sång.

Onsdag 17 juli
14.00 Björkhällakyrkan Sommarcafé. 
18.00 Hembygdsparken, Tjällmo 
Frilufts gudstjänst. Kyrkkaffe.

Söndag 21 juli Apostladagen
10.00 Västra Ny kyrka Mässa.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst.
15.00 Fivelstad kyrka Friluftsgudstjänst. 
Kyrkkaffe.
18.00 Klockrike kyrka Musik i  
sommarkväll. “Musikaliska under- och  
dunderverk” med Daniel Kobli, Mia Kobli 
och Jonnie Andersson.
18.00 Tjällmo kapell Lekmannaledd 
gudstjänst. 

Måndag 22 juli
18.30 Parkeringen, Tjällmo kyrka  
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd. 

Onsdag 24 juli
14.00 Husbygården Andakt.
19.00 Kristbergs kyrka Musik i  
sommarkväll. “Svingande barock lyfter 
kyrktakets nock” Musikhögskole-
studenterna bjuder till pompa och ståt. 
Ellen Alveteg, viola. Linnea Haase, blockflöjt 
och trumpet.

Torsdag 25 juli
18.00 Godegårds kyrka Veckomässa. 

Söndag 28 juli Sjätte sönd. e. trefaldighet
11.00 Lönsås kyrka Högmässa. 
14.00 Stens prästgård Friluftsgudstjänst, 
sammanlyst i Västra delen.
17.00 Ekebyborna kyrka  
Musik i sommarkväll. Göran Wiberg,  
sång och gitarr.
18.00 Tjällmo kapell Mässa. 

Onsdag 31 juli
14.00 Björkhällakyrkan Sommarcafé. 
14.00 Husbygården Andakt.
14.15 Solgläntan Andakt.

Söndag 4 augusti Kristi förklarings dag
10.00 Björkhällakyrkan Mässa.
11.00 Ask kyrka Gudstjänst.
13.00 Västra Ny kyrka Gudstjänst.
Mats Iseskog, sång och gitarr. Samarr. med 
Västra Ny hembygdsförening. Fortsättning 
av hembygdsdagen vid gamla skolan.
16.00 Hagebyhöga kyrka Mässa. 

Måndag 5 augusti
18.30 Parkeringen, Tjällmo kyrka  
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd.  

Onsdag 7 augusti
14.30 Karolinen Andakt.
19.00 Kristbergs kyrka Musik i  
sommarkväll. Jonas Folkesson, sång,  
tillsammans med musiker från trakten.

Församlingsresa
för Tjällmo församling

Söndag 25 augusti
Bussen avgår klockan 08.00 från  

parkeringen vid Tjällmo kyrka.

Församlingsresa
för Borensbergs församling

Torsdag 29 augusti
Resan går norr om Vättern. 

Anmälning sker till expeditionen  
tidigast den 3/6 och senast 22/8  

på 0141-20 33 00.

Håll utkik efter mer inforamtion  
om våra församlingsresor via anslag 

och på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/borensbergspastorat



Barn- och ungdoms verksamhet
Barn- och ungdomsverksamheten i  
Aska, Borensberg, Fornåsa, Klockrike 
och Tjällmo församlingar startar under 
vecka 36.
Barn- och ungdomsverksamheten i  
Västra Ny och Godegårds församlingar 
startar under vecka 37.

Familje- och Vuxenverksamhet 
Grillkväll i Hagebyhögagården klockan 
18.00 den 4/7. Ta med det du vill äta och 
dricka. Grillar finns. Vi bjuder på kaffe och 
tårta. Ansv.Sockenrådet. Välkomna!
Pilgrimsvandring vid Kärnskogsmossen, 
Tjällmo, med mässa ute i det fria.  
Samling vid kyrkans parkering kl. 09.00 för 
samåkning, eller så ses vi där ca kl. 09.30. 
Medtag egen fikakorg.
Psalmboksgruppen träffas i Björkhälla
kyrkan klockan 14.00 jämna veckor med 
start måndag den 16/9.
Sommarcafé i Björkhällakyrkan mellan 
klockan 14.00-16.00 den 3/7, 17/7, 
31/7 samt 14/8. Välkomna!
Sommarcafé i Fornåsa klockaregård  
klockan 13.00 den 18/6. Underhållare: 
Stay Close.
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd. 
Start 10/6 klockan 18.30 från parke
ringen vid Tjällmo kyrka. Därefter varannan 
måndag t.o.m 19/8. Medtag matsäck.
Tyst bön/meditation i Kristbergs kyrka 
tisdag 4/6 klockan 20.15-21.00. Ingen 
föranmälan krävs. Mer info: Kyrkvärd 
Eva-Lotta Kalman, 076-828 19 16.
Vardags gudstjänst i Björkhällakyrkan 
klockan 09.00 tisdagarna 4/6, 11/6 samt 
18/6, därefter sommaruppehåll till och 
med vecka 34.

Konfirmandverksamheten
Information om höstens konfirmations-
grupper i pastoratet kommer att skickas 
ut seprarat till alla församlingsmedlemmar 
som är födda 2005. På vår hemsida ska du 
också kunna se aktuell informationen om 
höstens konfirmandverksamhet.

Körverksamhet 
Du vet väl att vi har många olika körer för 
dig som vill sjunga? Ta kontakt med någon 
av våra musiker för att få veta mer. 
Kontaktuppgifter till våra musiker kan du 
hitta på nästa sida. Håll utkik efter  
terminsstarterna för våra körer i höstens 
församlingblad.

Syföreningar
Fivelstad kyrkliga syförening har 
termins upptakt klockan 14.30 den 13/8.
Fornåsa kyrkliga syförening träffas 
klockan 14.00 i Fornåsa klockare gård den 
26/8, 30/9, 28/10 samt 25/11.
Godegårds kyrkliga syförening träffas 
i Gode gårds församlingshem den 19/8 
klockan 14.00. Därefter måndagar jämna 
veckor.
Hagebyhöga kyrkliga syförening träffas 
klockan 18.30 fjärde torsdagen i månaden 
från augusti till och med november. 
Kyrkrotens kyrkliga syförening träffas 
klockan 14.00 i Kristbergs klockare gård 
den 21/8, 18/9, 16/10, 30/10 samt 
13/11.
Luciakretsens kyrkliga syförening har 
terminsupptakt i Tjällmo församlingshem 
klockan 13.30 den 4/9.
Västra Ny kyrkliga syförening träffas i 
Västra Ny församlingshem den 3/9 klockan 
14.00. Därefter tisdagar jämna veckor.

Verksamhet i pastoratet
Kontaktuppgifter till alla anställda i pastoratet

Administration  0141 
Helene Leander  203301  helene.leander@svenskakyrkan.se 
Elin Lindell  203302  elin.lindell@svenskakyrkan.se  
Malin Helgesson Molin 203303  malin.helgesson@svenskakyrkan.se 
Emma Berglund  203304 emma.berglund@svenskakyrkan.se
Gunnel Irewall  203305  gunnel.irewall@svenskakyrkan.se 

Präster
Sverker Linge  203310  sverker.linge@svenskakyrkan.se 
Susanne Juhlin  203311  susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
Anne Henriksson  203312 anne.henriksson@svenskakyrkan.se 
Stefan Bjuvsjö  203313  stefan.bjuvsjo@svenskakyrkan.se
Ilona Degermark  203314  ilona.degermark@svenskakyrkan.se
Susanne Angelöf  203315  susanne.angelof@svenskakyrkan.se
Eva Solid   203316 eva.solid@svenskakyrkan.se
Gunilla Markgren  203318 gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Diakon
Marie Johansson  203309  marie.johansson1@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger
Maud Hallerfelt  203319  maud.hallerfelt@svenskakyrkan.se
Kristina Johansson  203317  kristina.x.johansson@svenskakyrkan.se

Förskolan Stjärnan  203320 forskolan.stjarnan.borensberg@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare
Lena Olofsson  203322  lena.olofsson@svenskakyrkan.se
Carina Dalhammer Caesar  203322 carina.dalhammer.caesar@svenskakyrkan.se
Emma Johansson  203323 emma.kristina.johansson@svenskakyrkan.se
Birgitta Staaf  203324  birgitta.staaf@svenskakyrkan.se
Lisen Lingefors  203325  lisen.lingefors@svenskakyrkan.se
Sara Ingemarsson  203326  sara.ingemarsson@svenskakyrkan.se
Malin Melander  203327 malin.melander@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Lars Goldkuhl  203330 lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se
Natasha Innab  203331  natasha.innab@svenskakyrkan.se
Anne Eloff  203332  anne.eloff@svenskakyrkan.se 
Malin Hellqvist  203334  malin.hellqvist@svenskakyrkan.se
UllaMaj Strand  203335  ullamaj.strand@svenskakyrkan.se

Vaktmästare      
Bo Westerin  203340  bo.westerin@svenskakyrkan.se
Per Karlsson  203341  per.m.karlsson@svenskakyrkan.se
Lennart Lundström   203342  lennart.lundstrom@svenskakyrkan.se
Maria Mosslycke  203343 maria.mosslycke@svenskakyrkan.se
Johan Andersson   203344  johan.s.andersson@svenskakyrkan.se
Jörgen Månsson   203345  jorgen.mansson@svenskakyrkan.se
Ingemar Törnroth  203346  ingemar.tornroth@svenskakyrkan.se
Kenneth Carlsson  203347  kenneth.carlsson@svenskakyrkan.se
Anna Egberth   203348  anna.egberth@svenskakyrkan.se
Christian Carlsson  203349  christian.carlsson@svenskakyrkan.se
Lukas Bergström  203350  lukas.bergstrom@svenskakyrkan.se
Jimmy Willén  203351  jimmy.willen@svenskakyrkan.se
Petri Pussinen   203352  petri.pussinen@svenskakyrkan.se 
Susanne Hagsten  203353 susanne.hagsten@svenskakyrkan.se
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Med reservation för felskrivning och ändringar.
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Postadress Box 20, 590 30 Borensberg
Besöksadress Bergvallagatan 3, Borensberg
Telefon 014120 33 00
Mejl borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat
Instagram @svenskakyrkan_borensberg

Expeditionernas öppettider
Pastoratsexpeditionen, Bergvallagatan 3 i Borensberg,
är bemannad varje helgfri vardag klockan 9.00–12.00
Välkommen att ringa eller besöka oss!

Kyrkorådets ordförande
Sören Hjelm, 070394 04 76
soren.hjelm@svenskakyrkan.se 

Kyrkofullmäktiges ordförande 
SvenInge Levin, 070608 46 67 
sveninge.levin@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud
bevakar rättigheterna för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan 
Conny Ringvide, 073049 48 48  
ringvide@boremail.com

Växeln

0141-20 33 00

Förskolan Stjärnan

0141-20 33 20

Hagebyhögagården 
Tisdagar 09.00–12.00

Godegårds klockaregård 
Onsdagar 09.00–12.00

Fornåsa klockaregård 
Fredagar 09.00–12.00

Församlingsexpeditionerna har
semesterstängt vecka 2730

Jag är intresserad av att bli medlem i Svenska kyrkan. 

För och efternamn:

.........................................................................................................................
Adress:

.........................................................................................................................
Personnummer:

.........................................................................................................................
Ort och datum:

.........................................................................................................................

Fyll i och skicka in din 
anmälningsblankett till:
Borensbergs pastorat
Box 20
590 30 Borensberg

När vi har fått din intresse
anmälan så skickar vi dig en 
inträdesblankett.
Du kan även kontakta  
oss på 0141-20 33 00 
eller borensberg.pastorat@
svenskakyrkan.se för att få 
en inträdesblankett.

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan?


