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2 Efter vintern 
kommer våren 
och naturen 

börjar om på nytt. 
Vilket Kristen tro 
handlar mycket om. 

5 Att fasta är 
att avstå från 
något för att 

vinna något annat. 
Utmana dig själv med 
vår fastebingo.

6Under den 
Gode herden 
förra året fira-

des det i Björkhälla-
kyrkan med vår- och 
pannkaksfest.

7Här börjar  
kalendariet 
över pastora-

tets alla händelser 
från den 1 mars till 
den 6 juni.
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Att börja på något nytt 
är både roligt, spän-
nande. Det kan ske 

många gånger i livet. Nytt 
jobb, ny skola, ny stad, nya 
vänner etc.

Efter vintern kommer vå-
ren och naturen börjar lik-
som om på nytt.

Kristen tro handlar på 
många sätt om att få börja 
på nytt. Man skulle kunna 
säga att kristendomen är 
ett jättelikt ”börja-om-på-
nytt-projekt”. 

Livet blir inte alltid som vi 
tänkt. Men vi får alltid möj-
lighet att börja om, igen och 
igen. 

Vår tro handlar om en Gud 
som ständigt vill uppmunt-
ra oss att börja om, att inte 
tryckas ned av det förflut-
na, av negativa minnen, av 
bitterhet och grämelse.

Därför talar kyrkan så 
mycket om förlåtelse och 
upprättelse och att Gud vill 
ge oss ny kraft och nytt 
hopp.

Om en dryg månad kom-
mer vi att fira påsk igen. 
Påsken handlar om hur Gud 
skapar något nytt ur det 
som ser ut som ett totalt 
misslyckande. Jesu korsfäs-
telse och död är ju, sett ur 
ett mänskligt perspektiv ett 
stort fiasko. Alla förhopp-
ningar som fanns på Jesus, 
som den som skulle befria 
folket från den romerska 
ockupationen, grusades i 
och med hans död. 

Men Jesus är ingen po-
litisk kung. Hans makt 
sträcker sig mycket längre 
och djupare än så. Han är 
herre över liv och död. Jesus 
går längst ner i mänskligt 
lidande och mörker. Vi kan 
säga att ingen plats i livet är 
främmande för Jesus. Jesus 
har själv varit där före oss. 
Ur det som ser ut som det 
stora slutet skapar Gud nå-

got nytt när Jesus uppstår. 
Död och ondska kunde inte 
hålla honom kvar. Ljuset var 
starkare är mörkret. Livet är 
starkare än döden. 

Detta är påskens mönster. 
Ur det gamla kommer nå-
got nytt. Ur det som gått 
sönder kan något nytt växa 
fram. Från långfredagens 
mörker går vi mot påskda-
gens ljus. Livet börjar om. 
Livet blir nytt.

Det betyder att det alltid 
finns en väg från mörker till 
ljus och att det är ett möns-
ter för våra liv. I det dagliga 
livet kan vi gå från mörker till 
ljus och vid livets slut väntar 
inte mörker utan ljus, något 
nytt, ett nytt liv, det nya 
liv som Jesus visar oss när 
han uppstår 
och som Gud 
vill ge varje  
människa. 

Ledare Notiser
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Att börja om på något nytt

Sverker Linge
Kyrkoherde

Du vet väl om att du har 
möjlighet att läsa försam-
lingsbladet digitalt? Via vår 
hemsida finns alla num-
mer utlagda för läsning: 
svenskakyrkan.se/ 
borensbergspastorat/mer

Önskar du få församlings-
bladet per e-post? Anmäl 
dig till vårt nya nyhetsbrev, 
som har fyra planerade 
utgivningar under året, via 
vår hemsida.

Borensbergs pastorat väl-
komnar Anders Eriksson till 
pastoratet. Från och med 
den 10 februari till den 31 
december kommer Anders 
Eriksson att arbeta i pasto-
ratet som diakoniassistent. 

Anders huvudsakliga 
tjänstgöring kommer att 
vara i Fornåsa, Västra Ny 
samt Godegårds försam-
lingar. 

Välkommen Anders!

Nästa församlingsblad 
kommer i din brevlåda 

lördag 30 maj.

Gud vill ge 
oss ny kraft 
och hopp.”

Ett nytt digitalt  
församlingsblad

Diakoniassistent 
till pastoratet

Plantering på 
kyrkogårdarna
Söt medhjälpare. Snart är 
det full fart med vårplan-
teringar på alla pastoratets 
kyrkogårdar. Ibland får våra 
vaktmästare lite hjälp med 
att vattna sina planteringar. 
Är du gravrätts innehavare 
och vill ha hjälp med grav-
skötsel? Kontakta expedi-
tionen på 0141-20 33 00 
varje helgfri vardag mellan 
9.00-12.00.  
 Foto: Lisen Lingefors

Jubileumsåret i Hagebyhöga startar

Inleddes med sång. Hagebyhöga kyrka firar 900 år under 
2020 och firandet inleddes den 1/1 med Nyårsbön i kyrkan. 
Se alla våra planerade event under året på vår hemsida. 
 Foto: Margit  Berggren Silvheden

” 
Det väsentliga är inte var vi är just nu utan vart vi är 
på väg. Den som strävar mot den himmelska hamnen 
måste kunna segla såväl i medvind som motvind - men 
det gäller att målmedvetet segla vidare, inte bara driva 
vind för våg eller kasta ankare. Marjorie Holmes Bönboken
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Fastebingo

Låt bilen stå om 
det är möjligt 
under fastan

Avstå från 
alkohol under 
fastan

Ha en köttfri 
dag i veckan 
under fastan

Avsätt femton 
minuter om 
dagen i stillhet 
och tystnad

Avstå sötsaker 
under fastan

Läs i ett  
evangelium 
under fastan

Tänd ett ljus för 
någon som har 
det svårt

Avstå från 
sociala medier 
under fastan

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att just 
äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från  
tv-tittande, godis, alkohol, nya inköp eller något annat.  
Eller att avstå för att ge något till en annan människa.  
Utmana dig själv i vår Faste bingo. Sätt kryss för det du  
klarar. Fyra i rad ger bingo. Eller klarar du hela brickan?

Bli medveten 
över din vatten-
förbrukning. (för-
sök spara med t.ex. 
snabbdusch osv.)

Tag med egna 
matkassar när 
du handlar 
under fastan

Försök att 
plastbanta 
ditt kök  
under fastan

Ring någon du 
inte har pratat 
med på länge

Ha ett skärm-
fritt dygn i 
veckan under 
fastan

Läs Johannes 
kap. 13-20 som 
förberedelse till 
påskhelgen

Ha en köpfri 
fasta (undantag 
för mat och ev. 
förbrukningsvaror)

Rensa ur din 
garderob, skänk 
vidare det du 
inte behöver

Earth hour 2020
lördag 28 mars mellan 20.30-21.30
Earth Hour är ett tillfälle när folk över hela världen släcker 
ner ljusen under en timme för att påminna varandra om 
att vi drastiskt behöver minska vårt ekologiska fotavtryck. 
Var med du också!

Askonsdagen är dagen 
som inleder fastan. 
I gudstjänsten kan man få 
ett kors av 
aska tecknat i 
pannan. Askan 
är ett teck-
en på livets 
förgänglighet 
och korset är 
ett tecken på 
hoppet om uppståndelsen. 

Midfastosöndagen har 
som tema ”Livets bröd”. 
Det är en glädjedag för att 
vi ska orka kämpa vidare 
med det allvar som  
fastetiden innebär. 
Texterna handlar om fysisk 
och andlig näring.

Palmsöndagen handlar 
om hur Jesus valde att gå 
in i sitt livs 
största  
utmaning  
”Vägen till  
korset”. Ofta 
finns det 
palmblad eller 
sälgkvistar i 
kyrkan för att påminna om 
hur folket stod vid vägen 
och välkomnade Jesus när 
han red in i Jerusalem.

Skärtorsdagen är natt-
vardens födelsedag och i 
gudstjänsten firas det med 
att göra det igen; dela bröd 
och vin. Den berättar om 
hur Jesus delade sin sista 
måltid med lärjungarna.  
Altaret brukar kläs av i 
denna gudstjänst och altar-
skåpet stängas.

Långfredagen är den 
svartaste dagen på kyrko-
året. Den dag då Jesus blir 
dödad för sin kärlek till Gud 
och männi skorna. Guds-
tjänsten brukar vara stilla 
och sorgsen. Ofta ligger 

fem röda 
rosor på 
altaret 
för att 
symboli-
sera Jesus 
fem sår. 
Vid korset 

påminns vi om Guds kärlek.

Påskaftonen på natten 
mot söndagen, som är den 
tredje dagen efter Jesus 
död, firas en gudstjänst 
som fortsätter efter tolv-
slaget. Här berättas det om 
brytpunkten där det som 
såg fullständigt nattsvart  

ut byts i ett gryende ljus. 
Vid Jesu tomma grav väcks 
uppståndelsehoppet – 
hoppet om ett nytt liv!

Påskdagen Kristus är upp-
stånden! De som är först på 
plats vid den tomma graven 
blir livrädda, men skyndar 
sig till de andra lär jungarna 
och ut i världen för att  
berätta att ondska och  
döden inte fick sista ordet.  

Ofta delas 
påskliljor ut 
under guds-
tjänsten. Det här 
är kyrko årets 
största glädje-
dag!

Annandag påsk  
handlar texterna om olika  
männi skors ”Möte med den 
uppståndne” – Jesus – som 
under fyrtio dagar visar sig 
för tusentals människor. 
Därmed börjar tron på 
god hetens seger över  
ondskan att spridas ut i 
världen och i dag till oss.

Dagarna i faste- och påsktid

STILLA VECKAN
Läs mer om påsken 
och stilla veckan  
på vår hemsida:  
svenskakyrkan.se/ 
borensbergspastorat
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Egna får. Miniorerna och juniorerna 
hade skapat sina egna får till mässan. 

Pratstund. 
Fåret Ullis 
berättar för 
prästen Gunilla 
och för barnen 
om sitt liv i 
fårhagen.

Den gode herden

Ett 6o-tal besökare var på plats i 
Björkhällakyrkan den 5/5 2019 
under söndagen med temat ”Den 

gode herden”. Det var mässa för små 
och stora samt vår- och pannkaksfest.

Förskolan Stjärnan inledde mässan med att 
tåga in i kyrksalen under glad sång. Under 
predikan fick barnen möta fåret Ullis, som 

berättade om livet i fårhagen. En dialog med 
barnen efterföljdes av mer sång från barnen 
från förskolan Stjärnan.

Efter mässan bjöds det på pannkakor med 
sylt och grädde, och därefter var det dags 
för tipspromenad. Efter pannkaksfesten tog 
sig sedan de som ville till gården Wästanå, 
för att få klappa på alla deras får och lamm. 
Det blev en mysig eftermiddag.

På besök hos (g)ulliga lamm

DEN GODE HERDEN
Välkommen på vårfest 
i Björkhällakyrkan den 
26/4 som avslutas  

med mässa för små och stora  
i kyrksalen klockan 17.00.

Välkommen till gudstjänst i våra kyrkor  
- perioden 1 mars till 6 juni -

Söndag 1 mars Första söndagen i fastan
10.00 Godegårds kyrka Högmässa.  
Kyrkkaffe.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst.
14.00 Lönsåsgården Önskepsalms-
gudstjänst.
16.00 Västra Stenby kyrka Mässa.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.

Tisdag 3 mars
18.30 Hagebyhöga, Lilla skolan  
Vecko mässa.

Fredag 6 mars
18.00 Godegårds kyrka Världs-
böndagens ekumeniska gudstjänst.
18.00 Tjällmo kapell Världsböndagens 
gudstjänst.

Lördag 7 mars
09.00 Hagebyhögagården Församlings-
frukost. Föredraget ”Kvinnor i kyrkan”. 
15.00 Klockrikegården Musikcafé med 
andakt, brödauktion och lotterier.  
Klockrike och Borensbergs kyrkokör samt 
Mijuni. Till förmån för ACT Svenska kyrkan. 

Söndag 8 mars Andra söndagen i fastan
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
11.00 Ask kyrka Högmässa.
14.00 Fornåsa kyrka Gudstjänst.
16.00 Fivelstad kyrka Gudstjänst.  
Kyrkkaffe och semla.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.
17.00 Västra Ny kyrka Gudstjänst.  
Hembygdsföreningen bjuder på fika i för-
samlingshemmet från klockan 16.00.

Söndag 15 mars Tredje söndagen i fastan
10.00 Godegårds kyrka Ekumenisk 
musikgudstjänst “Blott en dag ett ögon-
blick i sänder”. Vackra sånger av Lina 
Sandell och berättelser från hennes liv. 
Gemenskapskören och Västra Ny kyrkokör 
medverkar. Ulla-Maj Strand, sång. Owe 
Strand, bas. Gunilla Markgren. Malin 
Hellqvist. Servering.
11.00 Ekebyborna kyrka Högmässa.
11.00 Kristbergs klockaregård  
Guds tjänst.
11.00 Tjällmo kyrka Lekmannaledd  
guds tjänst. Kyrkkaffe i kapellet. 
14.00 Lönsåsgården Gudstjänst.
16.00 Orlunda kyrka Mässa.
17.00 Björkhällakyrkan Gudstjänst.  
Hela kyrkan sjunger med Borensbergs  
Sega Gubbar.

Tisdag 17 mars
18.30 Hagebyhöga, Lilla skolan  
Vecko mässa. 

Lördag 21 mars
14.00 Västra Ny kyrka Dopfest.  
Miniorer, Sång- och dramagruppen samt 
konfirmander och unga ledare medverkar. 
Dop tårta serveras i församlings hemmet.

Söndag 22 mars Jungfru Marie beb. dag 
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Emma Larsson, flöjt och  
Evelina Strand, sång. Kyrkkaffe.
11.00 Tjällmo kyrka Mässa.  
Tjällmo kyrkokör medverkar.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst. Våfflor.
14.00 Ask kyrka Gudstjänst. Våfflor.
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gudstjänst. 
11.00 Lönsås kyrka Långfredags-
gudstjänst. Ellen Alveteg, viola.
11.00 Tjällmo kyrka  
Långfredags gudstjänst.
15.00 Fivelstad kyrka  
Långfredags gudstjänst. 
17.00 Västra Ny kyrkogård 
Långfredagsgudstjänst. 
17.00 Klockrike kyrka Ekumenisk  
långfredagsgudstjänst. Klockrike och  
Borensbergs kyrkokör medverkar.

Lördag 11 april Påsknatten
22.00 Hagebyhöga kyrka Påsknatts-
mässa. Sture Egberth, trumpet.

Påskdagen söndag 12 april
08.00 Klockrike kyrka Påskotta.  
Klockrike och Borensbergs kyrkokör  
medverkar.
10.00 Godegårds kyrka Ekumenisk 
festmässa med Salem. Gemenskapskören 
medverkar. Påskfrukost i församlings-
hemmet klockan 8.30.
11.00 Ekebyborna kyrka Påskmässa.  
Vox Humana medverkar.
11.00 Tjällmo kyrka Påskdagsmässa. 
Tjällmo kyrkokör medverkar. Linnea Haase, 
trumpet och flöjt.
15.00 Fornåsa kyrka  
Påskgudstjänst. Vox Humana medverkar.
16.00 Fivelstad kyrka Påskdagsmässa. 
Sture Egberth, trumpet.
17.00 Björkhällakyrkan Påskdagsmässa. 
Jubelsång och musikaliskt inslag.
17.00 Västra Ny kyrka Påskdags-
gudstjänst. Västra Ny kyrkokör medverkar.

Annandag påsk 13 april
10.00 Björnängsgården, Godegård 
Gudstjänst. Samarr. med Norra Godegårds 
hembygdsförening som bjuder på kyrk-
kaffe.

16.00 Hagebyhöga kyrka “Gud och  
våfflor” gudstjänst för stora och små. 
Påskpyssel från klockan 14.00  
i Hagebyhögagården.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa med små 
och stora samt dopfest. Förskolan Stjärnan 
medverkar.

Onsdag 25 mars
14.00 Husbygården Andakt. 
14.30 Solgläntan Andakt. 
15.30 Karolinen Andakt.

Lördag 28 mars
14.00 Godegårds församlingshem 
Godegårds kyrkliga syförening inbjuder till 
syföreningsauktion. Lotteriförsäljning från 
klockan 13.00. Servering, lotterier, andakt.

Söndag 29 mars Femte sönd. i fastan
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
11.00 Fornåsa kyrka Högmässa.
11.00 Klockrike kyrka Ekumenisk mässa.
16.00 Varv och Styra kyrka “A Sacred 
Tribute” en gudstjänst utifrån Alice Babs 
sakrala sånger Tine Röjås, sång och piano. 
Nils-Peter Vaggelyr, piano, orgel, klarinett. 
Avtackning och välkomnande av kyrkvärdar.
17.00 Björkhällakyrkan Gudstjänst. 
Väntjänsten medverkar.

Tisdag 31 mars
18.30 Hagebyhöga, Lilla skolan  
Vecko mässa. 

Torsdag 2 april
17.30 Björkhällakyrkan Trivselkväll. 
Vi inleder med mässa klockan 17.30.  
Pyssel till själv kostnadspris. Fikaservering.

Palmsöndagen 5 april
11.00 Ask kyrka Gudstjänst. 
Barnkören och Vox Humana medverkar.

11.00 Tjällmo kyrka Mässa med små och 
stora.
12.00 Västra Ny kyrka Gudstjänst. Västra 
Ny syförening inbjuder till lunch efteråt.
16.00 Västra Stenby kyrka  
Palm vigningsgudstjänst. Auktion och kyrk-
kaffe i Torstorp efteråt. Fasteinsamlingen 
avslutas. Ansv. Fivelstad och Hagebyhöga 
kyrkliga syföreningar.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.

Måndag 6 april
19.00 Björkhällakyrkan Passionsandakt.

Tisdag 7 april
18.30 Hagebyhöga kyrka  
Passions andakt.
19.00 Björkhällakyrkan Passionsandakt. 

Onsdag 8 april
14.00 Husbygården Andakt. 
19.00 Björkhällakyrkan Passionsandakt. 

Skärtorsdagen 9 april
14.30 Solgläntan Ekumenisk 
skärtorsdags mässa.
17.00 Kristbergs kyrka  
Skärtorsdags mässa.
18.00 Klockrike kyrka  
Skärtorsdags mässa.
18.00 Västra Ny kyrka  
Skärtorsdags mässa.
18.00 Älvestad kyrka  
Skärtorsdags mässa. 
19.00 Hagebyhöga kyrka  
Skärtorsdags mässa. 
19.00 Tjällmo kyrka Skärtorsdagsmässa.
20.00 Björkhällakyrkan Skärtorsdags-
mässa. “Judisk påskmåltid” serveras  
klockan 18.30 i församlingssalen innan 
mässan.

Långfredagen 10 april
10.00 Godegårds kyrka Långfredags-

Musikgudstjänsten
blott en dag

ett ögonblick i sänder
söndag den 15 mars

i Godegårds kyrka klockan 10.00
Lina Sandells vackra sånger med  

Gemenskapskören och Västra Ny kyrkokör. 
Ulla-Maj Strand, sång. Owe Strand, bas.  

Servering i församlingshemmet.

Pilgrimsmässa
Söndag den 23 maj

i Västra Ny klockan 17.00 
“På väg” en pilgrimsmässa. Sammanslyst

med Godegård och Lerbäcks församlingar.
Västra Ny och Lerbäcks kyrkokörer 

framför en musikmässa under ledning av 
Malin Strömbäck, dirigent och Malin Hellqvist, 
piano, tillsammans med Emelie Gemzell, flöjt, 

Henrik Sjöberg, percussion samt  
Roland Berglind, bas. 

Även klockan 10.00 i Lerbäcks kyrka.

Musikgudstjänst
Söndag den 29 mars

i Varv och Styra kyrka klockan 16.00 
“A Sacred Tribute” en gudstjänst utifrån  

Alice Babs sakrala sånger med  
Tine Röjås, sång och piano samt Nils-Peter 

Vaggelyr, piano, orgel och klarinett. 

Vardagsgudstjänst 
i Björkhällakyrkan
klockan 09.00 

tisdagar t.o.m vecka 25.
Den sista tisdagen i månaden firar vi mässa.
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11.00 Ask kyrka Högmässa.  
Mötet med den Uppståndne.
11.00 Kristbergs kyrka Mässa.  
Emmausvandring från Björkhällakyrkan 
klockan 09.00.

Tisdag 14 april
18.30 Hagebyhöga kyrka Vecko mässa. 

Onsdag 15 april
13.00 Kristbergs kyrka  
Pastoratets syföreningsdag. Andakt.
Kaffeservering och underhållning.

Lördag 18 april
11.00 Västra Ny kyrka Konfirmations-
gudstjänst. 

Söndag 19 april Andra sönd. i påsktiden
10.00 Godegårds kyrka  
Konfirmationsmässa.
10.00 Klockrikegården Ekumenisk  
guds tjänst.
11.00 Tjällmo kyrka Mässa. PRO-kören 
medverkar.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst.
16.00 Orlunda kyrka Mässa.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.

Onsdag 22 april
14.00 Husbygården Andakt.

Söndag 26 april Tredje sönd. i påsktiden
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
11.00 Lönsås kyrka Högmässa.  
Mottagande av gåva.
14.00 Ekebyborna kyrka Gudstjänst.
14.00 Tjällmo kyrka Röda korset i  Tjällmo 
firar 90-årsjubileum. Elsa och Adam  
Ekberg, sång och musik. Tjällmo kyrkokör 
medverkar. 
16.00 Hagebyhöga kyrka “Gud och 
spagetti” gudstjänst för stora och små.

17.00 Björkhällakyrkan Mässa med små 
och stora. Vårfest innan mässan.  
Förskolan Stjärnan medverkar.
17.00 Västra Ny kyrka Pilgrimsmässa.

Tisdag 28 april
18.30 Hagebyhöga kyrka Vecko mässa. 

Onsdag 29 april
14.30 Solgläntan Andakt. 
15.30 Karolinen Andakt. 

Torsdag 30 april
19.00 Hagebyhöga kyrka Valborgs-
mässofirande med andakt. Vårkonsert med 
Ex Animo och Elisabeth Jivegård, dirigent. 
Vårtal. Servering. Fyrverkerier.  
Ansv. Stiftelsen Hagebyhögagården.

Fredag 1 maj
Godegård Godegårds kyrkliga syförening 
har kaffelotteri och loppis under  
Godegårds marknad.

Söndag 3 maj Fjärde sönd. i påsktiden
Församlingsresa för Ask, Ekebyborna 

Fornåsa, Lönsås och Älvestad socknar
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
11.00 Klockrike kyrka Mässa med små 
och stora. Mijunigrupperna medverkar. 
16.00 Västra Stenby kyrka Mässa.

Lördag 9 maj
Hagebyhöga kyrka Jubileums dag 
med öppen kyrka;  
12.00 Lunchmusik med andakt.  
13.00 stifts antikvarie Gunnar Nordanskog 
håller föredrag om kyrkans arkitektur.  
10.00-14.00 Bakluckeloppis på  
parkeringen vid Hageby högagården. För 
platsanmälan kontakta: Maud Hallerfeldt, 
070-323 98 10. Kostnad: 100:-/bil.  
Fikaservering. Korv och kaffe.

Söndag 10 maj Femte sönd. i påsktiden
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
11.00 Fornåsa kyrka Gudstjänst.  
Barnkören medverkar.
11.00 Tjällmo kyrka Mässa.
14.00 Ask kyrka Högmässa.
16.00 Fivelstad kyrka Mässa.  
Församlingsträff i klockaregården: “Vad vill 
vi med vår församling” – utvärdering och 
framtids frågor. Kyrkkaffe och smörgås.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.
17.00 Västra Ny kyrka Kvällsmässa.

Tisdag 12 maj
18.30 Hagebyhöga kyrka Vecko mässa. 

Onsdag 13 maj
14.00 Husbygården Andakt.
17.30 Tjällmo kyrka Terminsavslutning 
för barnverksamheten i Tjällmo.

Söndag 17 maj Bönsöndagen
08.00 Fivelstad kyrka Lekmannaledd 
gökotta vid kyrkan. Frukost i klockare-
gården. Ansv. Sockenrådet.
10.00 Godegårds kyrka Högmässa. 
Kyrkkaffe.
10.00 Klockrikegården Ekumenisk  
gudstjänst.
11.00 Tjällmo kyrka Lekmannaledd  
guds tjänst. Kyrkkaffe i kapellet.
11.00 Älvestad kyrka Gudstjänst.
14.00 Lönsås kyrka Högmässa.
16.00 Orlunda kyrka Gudstjänst.
17.00 Björkhällakyrkan Gudstjänst. 
Psalmboksgruppen medverkar.

Måndag 18 maj
16.30 Hagebyhögagården  
Klädbytar kväll. Fikaservering.  
Lämna kläder, skor och väskor 
(barn, dam, herr) innan till
Maud Hallerfeldt, 070-323 98 10.

Följ med Borensbergs Pastorat till  
Oberammergau, på en unik händelse 

som bara inträffar vart tionde år!
När: 31/7–7/8 2020, 8 dagar 

Avfärd från Borensberg  
med destination Tyskland.

Pris: 13.950 :-, 
inklusive resa, dubbelrum, halvpension,

utflykter enligt program.
För program: www.vikingbuss.com

Vid frågor och anmälan,  
kontakta Marie Johansson,  

marie.johansson1@svenskakyrkan.se
Anmälan senast 15 april

Församlingsresa 2020 
Passionsspelen i Oberammergau

Hagebyhöga kyrka 
fyller 900 år, under 2020

Lördag den 9 maj
Jubileumsdag med öppen kyrka 
10.00-14.00 Bakluckeloppis
med servering av korv och kaffe
12.00 Lunchmusik med andakt
13.00 Föredrag om arkitektur av  
stifts antikvarie Gunnar Nordanskog

alla evenemang hittar 
du på vår hemsida

Välkommen att fira med oss du med!



Familje- och vuxenverksamhet 
Café med gemenskap i Klockrikegården 
klockan 14.30-16.00 den 6/4 och 25/5. 
Cafékväll i Tjällmo församlingshem  
klockan 18.30 den 30/3. Kerstin Holmer, 
tidigare intendent vid Norrköpings  
konstmuseum, leder oss in bland National-
museets skatter och mästerverk i ord och 
bild. Kaffeservering, lotterier.
Församlingsafton i Fivelstad klockaregård 
lördag den 14/3 klockan 15.00. Bertil 
Norresjö håller  presentation och berättar 
och har filmvisning av passionsspelen i 
Oberammergau. Ansv. Sockenrådet.
Lunch i Fivelstad klockaregård den 27/3 
klockan 12.00.
Lunch med trivsam samvaro i Lönsås
gården klockan 12.00 den 5/3 samt 2/4. 
Anmälan krävs: Annika 070-682 01 20 
eller Barbro 0141-405 17.
Musikis med frukt och sångstund för stora 
och små klockan 09.15 i Salem, Godegård 
torsdag den 5/3 samt 2/4.
Musikis med frukt och sångstund för 
stora och små klockan 09.15 i Västra Ny 
församlingshem torsdag den 12/3, 26/3, 
23/4 samt 7/5.
Måndagslunch för alla åldrar i Godegårds 
församlingshem klockan 11.30 måndag 
den 9/3, 23/3, 20/4 samt 4/5. Anmälan 
senast dagen före kl. 16.00 till Gittan: 
073-058 33 50. Kostnad 30kr/person. 
Barn under 10 år äter gratis.
Psalmboksgruppen träffas klockan 14.00 
i Björkhällakyrkan den 2/3, 16/3, 30/3, 
27/4,11/5 samt 25/5.
Sommarvandring i Tjällmo med omnejd.
Start 8/6 klockan 18.30 från parkeringen
vid Tjällmo kyrka. Därefter varannan
måndag t.o.m 17/8. Medtag matsäck.

Sopplunch i Fornåsa klockaregård klockan 
12.00 den 10/3 (Bengt Åkerfors), 
21/4 (Bo-Ejes) samt vårlunch den 19/5.
Sopplunch i Tjällmo församlingshem  
klockan 12.00 den 4/3, 1/4 samt vårlunch 
den 6/5. Anmälan till vårlunchen: Inger 
070-358 58 74 eller Boel 0141-602 65. 
Stilla stund med meditation i Hageby
höga kyrka klockan 18.30 den 10/3, 
24/3, 21/4, 5/5, 19/5 samt 2/6.
Våffelcafé i Tjällmo församlingshem  
klockan 10.00 måndagar  
jämna veckor t.o.m. 30/3.
Öppet café i Västra Ny församlings hem 
den 17/3 klockan 14.30-16.30.
Öppet stickcafé i Västra Ny församlings
hem. Drop-in mellan klockan 18.00-21.00 
varje torsdag t.o.m den 23/4.
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Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärds dag
08.00 Fornåsa kyrka Gökotta.  
Trumpet från tornet. Kyrkfrukost.
08.00 Hults g:a missionshus, Nykyrka 
Gökotta. Samarr. Västra Ny Hembygds-
förening. Ta med något att sitta på samt 
egen kaffekorg.
09.00 Ansebo, Tjällmo Gökotta. 
Lenakören medverkar.
09.00 Kristbergs äng Gökotta.
10.00 Krassbäck, Godegård Ekumenisk 
gökotta. Kyrkkaffe.
11.00 Fivelstad kyrka Gudstjänst med 
sockenhögtid. Musik från tornet av Mikael 
Roos.

Fredag 22 maj
15.00 Björnängsgården, Godegård 
Lägergudstjänst. Barnverksamhetens 
avslutning med kaffeservering.

Söndag 24 maj Söndagen före pingst
09.00 Kärnskogsmossen Pilgrims-
vandring. Samling vid Tjällmo kyrkas parke-
ring klocka 09.00 för samåkning, eller så 
ses vi där klockan 09.30. Medtag fikakorg.
11.00 Ekebyborna kyrka Gudstjänst.
16.00 Hagebyhöga kyrka Musik-
gudstjänst.
17.00 Björkhällakyrkan Mässa.
17.00 Västra Ny kyrka “På väg” en  
pilgrimsmässa. Sammanslyst med Gode-
gård och Lerbäcks församlingar. Västra Ny 
och Lerbäcks kyrkokörer framför en  
musikmässa under ledning av Malin 
Strömbäck, dirigent och Malin Hellqvist, 
piano, tillsammans med Emelie Gemzell, 
flöjt, Henrik Sjöberg, percussion samt  
Roland Berglind, bas.  
Även klockan 10.00 i Lerbäcks kyrka.

Tisdag 26 maj
18.30 Hagebyhöga kyrka Vecko mässa. 

Onsdag 27 maj
14.00 Husbygården Andakt. 
14.30 Solgläntan Andakt. 
15.30 Karolinen Andakt. 

Lördag 30 maj
Domkyrkoparken, Linköping Stiftsfest. 
Bussresa från pastoratet anordnas.
11.00 Lönsås kyrka Konfirmations-
gudstjänst.

Söndag 31 maj Pingstdagen
10.00 Godegårds kyrka Musik-
gudstjänst. Kyrkkaffe. Sammanlyst med 
Aska församling. 
11.00 Fornåsa kyrka Högmässa.  
Tårtkalas.

Måndag 1 juni Annandag pingst
15.00 Västra Ny kyrka Friluftsgudstjänst 
vid klockstapeln.  
Ta med något att sitta på  
samt egen kaffekorg. 
Vid regn inne i Västra Ny kyrka.

Lördag 6 juni Sveriges Nationaldag
08.00 Torstorp Västra Stenby 
Nationaldags  andakt vid flaggstången. 
Sillfrukost. 
09.00 Medevi Brunn Nationaldags-
andakt. Samarr. med Västra Ny hembygds-
förening. Västra Ny kyrkokör medverkar.
10.45 Solgläntan Ekumenisk 
nationaldags andakt. Kaffeservering  
från klockan 10.00.
17.00 Lönsås kyrka Nationaldags- 
firande. Jan Wahlström, sång.  
Johan Lundgren, gitarr.
18.00 Tjällmo kyrka Nationaldags - 
firande. Tjällmo kyrkokör  
och Hembygdsföreningen  
medverkar. Kyrkkaffe.

Verksamhet
i pastoratet

Information om aktuell barn- och  
ungdomsverksamhet hittar du på vår 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
borensbergspastorat/barn-och-ungdom

Pastoratets körverksamhet hittar du på 
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/ 
borensbergspastorat/vara-korer



FASTEAKTIONEN 2020

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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svenskakyrkan.se/act

Linköpings stift  
fyller (minst) 900 år 
Gudstjänster, gemenskap, musik,  
utställningar, marknad, mat  
och mycket mer i Domkyrkoparken!

30 maj 

svenskakyrkan.se/linkopingsstift/900

domkyrkoparken

14

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 

Diakon
Marie Johansson  203309  marie.johansson1@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

Församlingspedagoger
Kristina Johansson  203317  kristina.x.johansson@svenskakyrkan.se
Maud Hallerfelt  203319  maud.hallerfelt@svenskakyrkan.se
Nils-Åke Carlsson  203328 nils-ake.carlsson@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

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
Ulla-Maj Strand  203335  ulla-maj.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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Pastoratsexp.
Björkhälla
Björkhälla/Tjällmo
Björkhälla
V.Ny/Gdg
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Fornåsa
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Fornåsa
Björkhälla
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Syföreningar
Ask kyrkliga syförening träffas i Ask 
klockaregård klockan 18.30 den 25/3, 
22/4 samt 6/5.
Ekebyborna kyrkliga syförening träffas 
klockan 14.00 den första onsdagen i varje 
månad. 
Fornåsa kyrkliga syförening träffas i 
Fornåsa klockaregård klockan 10.00 den 
30/3, 27/4 samt 25/5.
Fivelstad kyrkliga syförening träffas 
klockan 14.30 den 10/3, 14/4, 12/5 
samt 9/6.
Godegårds kyrkliga syförening träffas i 
Godegårds församlingshem klockan 14.00 
varannan måndag jämna veckor. 
Hagebyhöga kyrkliga syförening träffas 
18.30 den fjärde torsdagen i månaden. 
Syföreningen nås på: 
hagebyhogasyforening@askastation.se
Kyrkrotens syförening träffas mellan 
klockan 14.00-16.00 onsdagarna den 
18/3 i Björkhälla kyrkan, och den 15/4 
samt 13/5 i Kristbergs klockaregård.
Luciakretsens kyrkliga syförening  
träffas i Tjällmo församlingshem klockan 
13.30 onsdagen den 25/3, 15/4 samt 
6/5.
Västra Ny kyrkliga syförening träffas 
Västra Ny församlingshem klockan 14.00 
varannann tisdag jämna veckor.

Med reservation för  
felskrivning och ändringar.

fo
to

: d
eb

o
ra

h 
ro

ss
o

uw
/i

ko
n

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@svenskakyrkan_borensberg

OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan i Borensberg

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.

Fo
to

: D
eb

or
ah

 R
os

so
uw

 /
 Ik

on

Familjeutflykt
Onsdag 17 juni 

från Björkhällakyrkan 
Boka in en heldag!

Mer information kommer. 



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.

Postadress Box 20, 590 30 Borensberg
Besöksadress Bergvallagatan 3, Borensberg
Telefon 0141-20 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
Jonny Francén, 070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se 

Kyrkofullmäktiges ordförande 
Sven-Inge Levin, 070-608 46 67 
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud
bevakar rättigheterna för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan 
Conny Ringvide, 073-049 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


