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”Att stanna upp
och tänka till är
i sig något bra,
det leder till lärdomar
och erfarenheter vi
kan bära med oss.”

4

”Jag är nu
plötsligt i en ny
roll som kräver
mer av mig som
präst, kollega och
medmänniska.”
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Omställda
verksamheter
och alternativa
lösningar. Så ser det
ut på många håll i
pastoratet just nu.

12

Pågående inspelning av Petrus möter Jesus på stranden i Björkhällakyrkan.

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

Att göra
barnkonsekvensanalyser
inför varje beslut
gynnar både barnen
och kyrkans framtid.

krönika

Notiser

”

Vi inser nu hur viktig gudstjänsten är

I

den tid vi lever i just nu är
det mycket som på grund
av corona-pandemin är
väldigt annorlunda. Vi är
med om något som ingen av
oss varit med om förut. Det
tvingar alla delar av sam
hället att med fantasi och
kreativitet finna nya lösningar på problem.
Så blir det också för kyrkan, vi ändrar om och anpassar oss till den nya situation vi lever i, du kan läsa om
några sådana saker längre
fram i församlingsbladet.
Vi tvingas också med
nödvändighet att stanna
upp och tänka till. Att vi gör
det är i sig något bra, det
leder till lärdomar och erfarenheter som vi kan bära
med oss in i framtiden och
som bidrar till att vi ser vad
som är viktigt och omistligt
för oss som kyrka och församling.
Bara ett exempel: Vi inbjuder inte till gudstjänster
just nu i denna tid, för vi vill
helt enkelt inte att någon

Jag har fått
nya goda
vänner som
jag bär med mig
i mitt hjärta och i
mina förböner
resten av livet.
enda människa ska smittas
på grund av att vi samlas till
gudstjänst.
Det är med smärta vi inställer något som är så fundamentalt i kyrkans liv. Om
vi inte firar gudstjänst är vi
på ett sätt inte kyrka. Det
här lär oss hur viktig och
omistlig gudstjänsten är
och att den är något som vi
verkligen saknar och behöver.
För nästan två år sedan fick
jag börja som tillförordnad
kyrkoherde i Borensbergs
pastorat. Det skulle bli tre
månader men det blev 20.
Jag blickar tillbaka på de

här 20 månaderna och ser
många fina upplevelser och
möten med människor både
i gudstjänst och i vardag.
Jag har fått nya goda vänner
som jag bär med mig i mitt
hjärta och i mina förböner
resten av livet. Jag vill tacka
alla som jag fått möta i olika
sammanhang, i gudstjänst,
i kyrkoråd, i församlings-
verksamhet, i vaktmästeri
och administration. Det är
med tacksamhet och glädje
som jag tänker på tiden i
Borensbergs pastorat.
Nu har Ilona Degermark
börjat som ny kyrko
herde
i pastoratet. Jag önskar
henne och er alla Guds välsignelse och allt gott i arbetet med att i glädje och
ut
hållighet vara kyrka i
B o re n s b e rg s
pastorat.

sverker linge
fd kyrkoherde
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pastoratet har
ny kyrkoherde

digitala gudstjänster på facebook
Nytänk. På grund av
rådande omständigheter, med pandemi
och smittspridning av
covid-19, arbetar pastoratet med att spela
in gudstjänster till varje
söndag. På bilden pågår
inspelning i Älvestad
kyrka. Alla gudstjänster
hittar du på pastoratets
Facebooksida, där vi
heter Svenska kyrkan
i Borensberg

Ilona Degermark, som
tidigare har arbetat som
församlingsherde i Aska
församling, är ny kyrko
herde för Borensbergs
pastorat.
Ilona började arbeta som
kyrkoherde för pastoratet
den 1 maj. Hon kan
kontaktas via telefon;
0141-20 33 10 eller mejl;
ilona.degermark@
svenskakyrkan.se

”

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din
Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och
räddar dig med min hand.	
jesaja 41:10

Uteblivet kalendarium i detta nummer
Från och med detta nummer av församlingsbladet
kommer vi inte att
publicera kommande
evenemang i kalendariet.
Detta eftersom det
i dagsläget är mycket svårt
att förutse hur sommaren
och höstens verksamheter
kommer att se ut, främst
på grund av pandemin
och smittspridningen av
coronaviruset, covid-19.
I stället kommer du som
vanligt att kunna läsa

veckans händelser i dagstidningarna; predikoturerna
i MVT samt lokalannons
erna i Corren.
Vi kommer också att
börja med månadsblad över
alla evenemang som sker
under respektive månad
i våra församlingar, och
dessa blad kommer du att
hitta i din kyrka. Du kan
också se pastoratets alla
evenemang på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat
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FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM
@svenskakyrkan
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan
i Borensberg
FÖLJ OSS ÄVEN
PÅ YOUTUBE
Borensbergs
pastorat
FÖLJ ASKA
FÖRSAMLING
PÅ YOUTUBE
Unga Aska

kyrkoherden har ordet

Hallå där...

”

Med hjärta och handling som ledord

V

issa dagar känns det
fortfarande otroligt.
Andra infinner sig en
känsla av självklarhet. Ibland
kan tanken vara i det närmaste överväldigande och
lite, men bara lite, skrämmande. Men varje dag och
varje stund är jag fylld av
glädje och tacksamhet över
att ha fått det stora förtroendet att få bli den nya
kyrkoherden i Borensbergs
fantastiska pastorat.
Jag är ju ingen nykomling
i arbetslaget, efter snart
två år som församlingsherde i Aska och tidigare även
i Västra Ny och Godegård,
så jag känner till pastoratets
olika delar, vissa mer – andra mindre, men jag är nu
plötsligt i en ny roll som kräver andra saker av mig som
präst, kollega och medmänniska. Alldeles säkert

Sommaröppet
Fivelstad kyrka har
öppet varje dag mellan
klockan 09.00-18.00
under perioden 10 maj
till den 1 september.
Godegårds kyrka har
öppet under dagtid på
vardagar samt lördag

Varje dag
och varje
stund är jag
fylld av glädje och
tacksamhet över
att ha fått det stora
förtroendet.
kommer jag att bli förvirrad,
känna mig otillräcklig och
fundersam emellanåt, men
jag kommer även att arbeta
hårt och energiskt för att de
glada och positiva stunderna, tillsammans med alla Er
som vistas i våra församlingar, ska bli de som präglar
vår gemensamma tillvaro.
Under hela min präst
gärning har orden ”hjärta
och handling” varit mina
ledord. Att handla för att
leva sin tro i gemenskap
med andra är viktigt, och
det är för mig essentiellt
och söndag mellan klockan
10.00-18.00 från den
1 maj till den 1 september.
Hagebyhöga kyrka
har öppet varje dag mellan
klockan 10.00-17.00
under perioden 4 maj
till den 6 september.
Klockrike kyrka har
öppet på fredagar,
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att hjärtat får vara med i
varje möte, varje beslut och
varje plan. I tystnaden, genom musiken, i upplevelsen
av kroppen och sinnet så
möter Gud oss var gång vi
söker kontakt, det är jag
övertygad om, och ibland
får vi gåvan av att faktiskt
tydligt känna den gudomliga
närheten. Då spricker själen
ut i blom. Och då får vi också kraft att vara kärlekens
medarbetare och komma
med glädjens budskap till
alla de människor vi möter i
både vardag och fest.
Så här är jag nu för att
dela liv och tro, vardag och
fest, glädje och sorg med er
– i hjärta och
handling.

ilona
degermark

kyrkoherde

... anders eriksson, som
sedan i februari arbetar
som diakoniassistent i pastoratet, främst i Fornåsa,
Västra Ny och Godegårds
församlingar. Anders är i
grunden lärare och arbetade nu senast som slöjd
lärare på Mariebergsskolan.
På fritiden bygger han
gärdsgårdar på beställning.
Vad är det bästa med
att arbeta som diakoni
assistent?

- Att få träffa många
olika människor i många
olika situationer.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet i år?
- Jag ser fram emot att
få arbeta med alla goda
styrkor där vi tillsammans
jobbar med att få kyrkan
till att bli en naturlig del i
samhället. Där unga så väl
som gamla känner att det
är deras kyrka. En kyrka
mitt i byn!

Fem snabba frågor: Bok
eller film? Film. Kaffe eller
te? Kaffe. Ordning eller
kaos? Strukturerat kaos.
Våffelcafé eller
sopplunch? Sopplunch.
Midnattsmässa eller
julotta?
Midnatts
mässa.
anders
eriksson
0141-20 33 36

... roger fremred, som
sedan i april arbetar som
komminister i Aska församling. Roger har varit präst i
24 år och nu senast arbetade han i Berga församling
i Linköping. Roger har stor
erfarenhet av mångfald och
har tidigare arbetat med
personer med många olika
språkbakgrunder.
Vad är det bästa med att
arbeta som präst?
- Det bästa med att vara
präst är att få människor

att växa och bli mer sig
själva. Jag vill vara med och
hjälpa människor att lysa
lite mer med sin egen färg.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet i år?
- Jag är taggad över att
få fira gudstjänst. Att få
möta människor och skapa
mötesplatser där man får
vara olika, och där man får
vara den man är.

Kaffe eller te?
Kaffe, absolut.
Ordning eller kaos?
Kaos.
Våffelcafé eller
sopplunch? Sopplunch.
Midnattsmässa eller
julotta? Midnattsmässa.

lördagar och söndagar
mellan klockan
09.00–18.00 under hela
juni, juli och augusti.

varje dag mellan klockan
11.00-15.00 under
perioden 1 juli till den
28 juli.

Orlunda kyrka har öppet
på fredagar, lördagar och
söndagar mellan klockan
10.00-18.00 under hela
juni, juli och augusti.

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

Tjällmo kyrka har öppet

Fem snabba frågor:
Bok eller film? Film.

anders.eriksson3@
svenskakyrkan.se

roger
Fremred

0141-20 33 14
roger.fremred@
svenskakyrkan.se

Anställda som slutar i pastoratet

Kenneth Carlsson, vaktmästare i Fornåsa församling, har
under våren gått i pension. Jenny Glans, kantor i Aska församling, Lennart Lundström, vaktmästare i Borensberg,
Klockrike och Tjällmo församlingar, samt Anne Henriksson,
som varit vikarierande församlingsherde i Borensberg,
Klockrike och Tjällmo församlingar, slutar sina tjänster i
pastoratet under våren. Vi önskar dem alla stort lycka till
i framtiden och tackar för deras fina arbete. I höst börjar
Theresia Österlund arbeta som församlingsherde i stället
för Anne. Till tjänsten som kantor i Aska pågår rekrytering.
5

betraktelse

”

Ta vara på de nya möjligheterna

M

änniskan är en av
de mest anpassningsbara varelserna på jordklotet. Det som
hindrar oss är att vi ofta
är rädda för förändringen i
tanken och då är det första
steget väldigt svårt att ta.
Vi ställs inför prövningar,
stora som små, och prövningen har en viktig funktion. Prövningen gör oss
ofta starkare, visare, mer
erfarna och mer ödmjuka.
När beskedet om att nästan all vår verksamhet skulle
ställas in för en längre tid
kändes det tungt och tråkigt. Men när det var ett
faktum började vi långsamt
ändra vårt sätt att tänka.
Vi kan inte göra som vi brukar just nu, men vi hittar nya
vägar och möjligheter. Aldrig tidigare har våra garderober och förvaringsutrymmen haft så mycket ordning
och reda. Och under tiden
har vi tillsammans kläckt
fram nya idéer och tankar.
Av dem kanske nio stycken
mindre bra, men sen kom en
idé som faktiskt kunde funka. Och till sist hade vi flera
alternativa lösningar som
aldrig hade kommit till om vi
inte hade hamnat i den här
situationen från början.

Låt oss
lära av det
och ha det

med oss.

Vi möter inte människor
fysiskt på samma sätt, men
vi möter dem! Med sång
över staketet, en påskpresent med pyssel i brevlådan,
en tipspromenad på kyrkogården över påsklovet, en
”skolpåskvandring” ute på
skolgården och vi hjälper
dom äldre med det vi kan,
som till exempel att handla matvaror och medicin. Vi
planterar penséer tillsammans på kyrkogården och
njuter av naturen – den
kanske finaste kyrkan av
dem alla.
Ta tillfället i akt och fyll livet med sådant som inte får
ta så mycket plats annars.
Kanske kan vi lära oss av
det här. Stora sammanhang
är inte alltid modellen som
är bäst, kanske effektivast,
men det är inte alltid lika
med bra.
Kanske får det småskaliga ett välförtjänt uppsving.
Där kärlek och omsorg fortfarande är grunden. Inte
pengarna.
Jag kan till exempel lätt
säga nej tack till en köpt
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kaka. Men är den hembakad
är det svårare. Varför? Jo, i
den hembakade kakan finns
nämligen en till ingrediens.
Kärlek!
Vi ser faktiskt också positiva följder av att så mycket går på sparlåga eller helt
stängs ner. Miljön mår direkt bättre och den repar
sig snabbt. Låt oss lära av
det och ha det med oss när
allt så småningom börjar att
återgå till det normala.
Förändra ditt sätt att tänka. Det är jobbigt. Men det
går! Och det är nog då och
då rent nödvändigt.
Förändring tar tid. Och nu
har vi tid.
Vad ska vi göra nu? Tja,
man kanske skulle passa på
att måla om någonstans där
det behöver fräschas upp ...
Till sist skänker vi en tanke
till de fantastiska människor
som i stället har fullt upp just
nu. Som jobbar och sliter för
att ta hand om de våra som
behöver all hjälp de kan få.
Som tillverkar nödvändigt
material och
ställer upp med
all sin kompetens och själ!
lisen lingefors
församlings
assistent

Planteringsdag. Innan
all verksamhet i pastoratet helt ställdes in kunde
konfirmanderna i Västra
Ny och Godegårds församlingar vara med och
plantera vårblommor på
kyrkogården i Godegård.
Musikstund. I Aska församling spelar medarbetare
in digitala sångstunder.
Dessa läggs sedan ut på
Youtube, under kontot
Unga Aska.
Nystädat. I Tjällmo
har man hunnit med
att städa i kyrkans
lekhörna och målat
trädgårdsmöbler.

Medhjälpare. I Ny
kyrka har bland annat
Gittan hjälpt till med
att köra ut matkassar,
till personer som
rekommenderas att
stanna hemma, vilket Återbruk. I Tjällmo församlingshem har ett
har varit mycket
återvinningsrum förberetts. Pengar som
uppskattat.
kommer in via återbruksrummet skänks sedan
vidare till behövade organisationer.
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Inköpsansvariga.
I Borensberg har
bland annat Sara
och Kristina hjälpt
till med att handla
och leverera matvaror till personer
som bör stanna
hemma.

alternativ verksamhet
I dessa tider, med pandemi och smittspridning av
covid-19, har pastoratets verksamheter inte pågått
som vanligt. I flera församlingar har man i stället
försökt att hitta alternativa lösningar för gudstjänst
firande och annan verksamhet.

”Det finns en längtan hos många
att kunna komma till kyrkan”

A

lternativa verksamheter pågår på flera
platser i vårt pastorat
när vi i  dagsläget inte kan
göra som vi brukar. Enskilda samtal och förrättningar
fortgår som vanligt, i den
mån det är möjligt.
- Nu när verksamheterna inte är igång som vanligt
så träffas vi som arbetslag
oftare, och vi ber mer tillsammans nu. Det har gjort
att arbetslaget har stärkts,
vilket såklart är positivt,
säger Anne Henriksson, församlingsherde i Borensberg,
Klockrike och Tjällmo församlingar.
I Borensberg, Klockrike och
Tjällmo församling hjälper
anställda och frivilliga till
med att handla varor till
personer som rekommenderas att hålla sig hemma.
Inköpen görs av ett in-

Hjälpande hand.
Sara och Kristina
hjälper Birgitta
med att handla
och leverara
matvaror.
köpsteam som handlar
regelbundet. I  dagsläget är
det cirka 12 personer i Borensberg med omnejd som
behöver någon form av
hjälp med sina inköp varje
vecka.
- Genom att hjälpa till
med handlingen träffar vi
många människor som vi
inte möter i vanliga fall, vilket är positivt, säger Marie
Johansson, diakon i pastoratet.
I Borensbergs församling
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pågår också ett arbete med
att spela in söndagsgudstjänster och vecko
böner,
som sedan läggs ut på pastoratets
Facebook-sida,
som heter Svenska kyrkan
i Borensberg. Medarbetare
i församlingen hjälper också till att filma söndagsgudstjänster i andra kyrkor i
pastoratet, där tekniken för
att göra det helt själva inte
riktigt räcker till.
Det är ett bra samarbete
där arbetslaget tillsammans
utformar innehållet och se-

”

Det känns
såklart
konstigt
att inte kunna göra
som man brukar.
inga-lill gustafsson

dan ansvarar en medarbetare för att filma.
Det digitala gudstjänstlivet
hoppas arbetslaget kunna
fortsätta med på något sätt
även efter pandemi-tiden.
- Det är ett bra komplement till det vanliga gudstjänstfirandet för att nå de
församlingsbor som på något sätt inte har möjlighet
att ta sig till kyrkan vid våra
gudstjänster, säger Anne.
Förutom att få hjälp med att
handla samt arbetet med
digitala gudstjänster så har
även Björkhällakyrkan öppet
regelbundet; för bön, ljus
tändning och samtal.
- Vi ser att det finns en
längtan hos många att kunna komma till kyrkan, säger
Marie.
- Det är roligt att vi kan
ha kyrkan öppen för församlingen, säger Natasha
Innab, kantor.
Tre av dem som brukar
besöka öppen kyrka i Björkhällakyrkan är Birgitta Nordfeldt, Maj-Britt Arvidsson
och Inga-Lill Gustafsson,

som i vanliga fall är trogna
kyrkobesökare på söndagar.
- Jag går hit någon gång i
veckan och det blir som en
utflykt från isoleringen, säger Birgitta Nordfeldt.
Att vara isolerad går upp
och ner berättar hon, och
hon tycker att helgerna är
värst.
- Men sedan har jag bra
kontakt via telefon med
barn och barnbarn. Även om
det känns tråkigt att inte
kunna träffa dem på riktigt,
säger hon.
- Det är ensamt och tråkigt att inte kunna leva som
vanligt. Men jag är mycket
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ute och går, säger Maj-Britt
Arvidsson, som också besöker öppen kyrka regelbundet.
- Jag är ute och går varje
dag. Jag tycker att det går
ganska bra. Och så finns det
ju telefon, den är väldigt
viktig nu. Men det känns såklart konstigt att inte kunna
göra som man brukar, säger
Inga-Lill Gustafsson.
- Jag upplever att många
stannar upp och pratar med
varandra på ett helt annat
sätt än tidigare, även de
som jag inte känner stannar
till och så byter vi några ord
med varandra, säger hon.

UPPTÄCK MER
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/
mer

”Det är viktigt att
försöka bygga relation
med lokal anknytning”

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK
Svenska kyrkan
i Borensberg

I

Aska församling fokuserar
man på att spela in gudstjänster till varje söndag,
samt att spela in digitala musikstunder och andra
korta filmer. Dessa filmer
lägger de sedan ut på Aska
församlings Youtube, under
kontot Unga Aska.
- Det är både svårt och
roligt att inte göra som vanligt, säger Maud Hallerfeldt,
församlingspedagog i Aska
församling.
- Det är roligt att vi får
med alla yrkesgrupper på
inspelningarna. Det är allt
från våra präster till våra
vaktmästare, det är så bra
att alla är delaktiga, säger
Emma Johansson, församlingsassistent i Aska.
Allt är inte planerat utan
mycket kommer spontant.
- Det finns en svårighet
i att få det att kännas som
”på riktigt” och inte att det
blir en teater av det hela.
Men vi försöker att vara
kyrka tillsammans, säger
Roger Fremred, komminister i Aska.
- Samtidigt som man be-

FÖLJ OSS ASKA
FÖRSAMLING
PÅ YOUTUBE
Unga Aska

Inspelning. I Aska för
samling filmas gudstjänster
till varje söndag, filmar gör
Pontuz Green. Här pågår
inspelning i Fivelstad kyrka.

”

Vi gör
saker som
vanligtvis
inte gör, sånt vi inte
kunnat tänka oss
innan.

höver skala ner formatet
mycket. Det får inte bli för
långt, så ibland behöver en
del bitar tas bort, berättar
Emma.
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- Det blir ändå bra och
det känns på riktig när man
ser slutprodukten, jämfört
med när vi är mitt inne i filmandet, säger Maud.
- Vi gör saker som vi vanligtvis inte gör, sånt vi inte
kunnat tänka oss innan.
Som att flyga drönare inne
i kyrkan till exempel, säger
Roger.
För att hjälpa de äldre församlingsborna att hitta till
filmerna har församlingen

mejlat en länk till flertalet
äldre som i vanliga fall brukar besöka kyrkans verksamheter.
- Det är tråkigt att inte
kunna träffa de som brukar
besöka oss, säger Maud.
- Men i och med att vi
mejlar filmerna till många
kan det ju bli så att vi i fångar upp en del personer som
kanske inte besöker våra
kyrkor regelbundet, säger
Emma.
Responsen på församling-

ens digitala arbete har varit
väldigt positiv.
- Vi kommer att ta med
oss det som vi håller på med
nu. På något sätt kommer
det bli en fortsättning av det
här, även sen när vi får fira
gudstjänst tillsammans som
vanligt, säger Roger.
Svårigheter som uppstår är
att det bara blir anställda
som är delaktiga, men församlingen försöker att få
med lokala församlingsbor, i
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den mån det är möjligt. Det
kan vara så enkelt som att
en församlingsbo från trakten hälsar välkommen i början av gudstjänsten.
- Det är viktigt att vi försöker bygga relation på det
här sättet, nu när vi inte kan
träffas som vanligt. Kreativiteten flödar, säger Susanne Juhlin, komminister i
Aska.
- Det gör att vi kan vara
kyrka tillsammans, säger
Roger.

”

barnkonsekvensanalys

Det handlar
bland annat
om att se över
de miljöer som vi delar,
så som kyrkorummet.

I Svenska kyrkan vill vi verka
för barnets bästa. Barnet har
en särställning i kristen tro.
I alla ärenden som på något
sätt berör barn ska kyrkorådet
göra en barnkonsekvensanalys
BKA, innan beslut fattas. Sedan
2012 är BKA inskrivet i kyrko
ordningen och ska följas av alla
församlingar i Svenska kyrkan.

BKA - för barnets och kyrkans bästa

B

arnets bästa utgår
alltid från FN:s konvention om barnets
rättigheter. FN:s barnkonvention är svensk lag sedan
1 januari 2020. Det innebär
att barns rättigheter har
stärkts ytterligare.
Borensbergs pastorat har
sedan 2012 arbetat utifrån
kyrkoordningens beslut rörande BKA. Sedan en tid har
pastoratet förstärkt det arbetet. Församlingspedagog
Nils-Åke Carlsson har fått
uppdraget att bistå kyrko
rådet i frågor rörande BKA.
- Det handlar bland annat
om att se över de miljöer som vi delar, så som
kyrkorum,
församlingshem, kyrkogårdar. Lokaler
och verksamheter som är
genarationsöverskridande,
berättar Nils-Åke Carlsson.
Det är ett fortlöpande arbete, ett arbete som ser
barnet här och nu, men
också en del av arbetet in
i kyrkans framtid. Barnen
(0-18 år) ska finnas med
i beslutsprocessen för att
kunna påverka och säga sin
mening.
- Det finns en viss rädsla
att det som görs för barnens
bästa påverkar den äldre
generationen negativt, men
det är precis tvärtom. Att

Inkluderande.
Att öppna
kyrkans port är
inte alltid så lätt.
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kyrkan blir en mötesplats
där både unga och äldre är
med och utformar lokaler
och verksamheter, skapar
nya möjligheter, där trygghet och ordning finns kvar,
men med några nya inslag.
säger Nils-Åke.
Det kan till exempel
handla om att det i barnverksamheten finns en
psalm, en sång eller bön
med ljuständning. Några av
dessa moment kan lyftas in
i söndagens gudstjänst utan
att det blir en gudstjänst
utformad bara för barn - en
gudstjänst för alla.
Att göra förändringar i
gudstjänstlivet för barnets
bästa kan också handla om
att göra en speciell agenda

för barn eller anpassa den
gemensamma agendan. Att
barn har rätt att se och höra
vad som händer i gudstjänsten är en utmaning då bänkarna är höga och skymmer
sikten för ett barn. Att barnet blir tillfrågat att hjälpa till med olika uppgifter i
gudstjänsten kan uppskattas av många barn.
- Att arbeta med BKA
innebär att man följer en utarbetad metod från grunden
fram till beslut och utvärdering. Men det viktigaste är att vi i vårt tänkande
försöker att ha ett barns
perspektiv, så att vi fattar
kloka beslut som är bra för
barn men också för en kyrka
som vill växa och utvecklas,
avslutar Nils-Åke.

kort om barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav fyra
artiklar räknas som grundprinciper. De artiklarna är
vägledande för hur man bör tolka de övriga rättigheterna:
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet
vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och
utveckling.
Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening
och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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Är du gravrätts
innehavare och
vill ha hjälp med
gravskötsel?

Vad ska huset på
Bergvallagatan 3 heta?

Borensbergs pastorat utlyser nu en namntävling.
Vi söker ett namnförslag på den gamla Stefanskolan,
som pastoratet äger och numera inrymmer bland annat
Pastoratsexpeditionens lokaler.
Lämna ditt förslag i formuläret på vår hemisda;
www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat
eller skicka ditt namnförslag till;
Borensbergs pastorat, Box 20, 591 06 Borensberg,
senast den 5 juli för chans att få namnsätta huset
på Bergvallagatan 3.
Det vinnande namnförslaget presenteras på
pastoratets hemsida och på sociala medier tillsammans
med vinnarens namn under slutet av augusti.
Vinnaren får ett presentkort som gäller för lunch
på Gästis i Borensberg för två personer.

framflyttad

FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

Hagebyhöga kyrka

Församlingsresa 2020

fyller 900 år

Passionsspelen i Oberammergau

firandet av jubileet
är framflyttat
till 2021

På grund av pågående pandemi och
smittspridningen av coronaviruset
covid-19 är Passionsspelen i
Oberammergau inställda i år,
likaså vår församlingsresa dit.
År 2022 hoppas organisationen
kunna sätta upp föreställningen i stället.

Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Foto: Jesper Wahlström/Ikon
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För mer info kontakta
expeditionen
0141-20 33 00
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Administration		
Helene Leander		
Elin Lindell		
Malin Helgesson Molin
Emma Berglund		
Gunnel Irewall		

Kontaktuppgifter till alla anställda i pastoratet
0141203301 helene.leander@svenskakyrkan.se
203302 elin.lindell@svenskakyrkan.se
203303 malin.helgesson@svenskakyrkan.se
203304 emma.berglund@svenskakyrkan.se
203305 gunnel.irewall@svenskakyrkan.se

Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.

Diakon
Marie Johansson		

203309 marie.johansson1@svenskakyrkan.se

Björkhälla

Diakoniassisten
Anders Eriksson		

203336 anders.eriksson3@svenskakyrkan.se

Fornåsa/V.Ny/Gdg

Präster
Ilona Degermark		
203310
Susanne Juhlin		
203311
Stefan Bjuvsjö		
203313
Roger Fremred		
203314
Susanne Angelöf		
203315
Eva Solid			203316
Gunilla Markgren		
203318

ilona.degermark@svenskakyrkan.se
susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
stefan.bjuvsjo@svenskakyrkan.se
roger.fremred@svenskakyrkan.se
susanne.angelof@svenskakyrkan.se
eva.solid@svenskakyrkan.se
gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Hagebyhöga
Fornåsa
Hagebyhöga
Björkhälla
Västra Ny/Godegård
Björkhälla

Församlingspedagoger
Kristina Johansson		
Maud Hallerfelt		
Nils-Åke Carlsson		

203317 kristina.x.johansson@svenskakyrkan.se
203319 maud.hallerfelt@svenskakyrkan.se
203328 nils-ake.carlsson@svenskakyrkan.se

Förskolan Stjärnan

203320 forskolan.stjarnan.borensberg@svenskakyrkan.se Björkhälla

Församlingsassistenter
Lena Olofsson		
Carina Dalhammer Caesar
Emma Johansson		
Birgitta Staaf		
Lisen Lingefors		
Sara Ingemarsson		

203322
203322
203323
203324
203325
203326

lena.olofsson@svenskakyrkan.se
carina.dalhammer.caesar@svenskakyrkan.se
emma.kristina.johansson@svenskakyrkan.se
birgitta.staaf@svenskakyrkan.se
lisen.lingefors@svenskakyrkan.se
sara.ingemarsson@svenskakyrkan.se

Tjällmo
Tjällmo
Aska
Västra Ny/Godegård
Västra Ny/Godegård
Björkhälla

Kyrkomusiker
Lars Goldkuhl		
Natasha Innab		
Anne Eloff		
Malin Hellqvist		
Ulla-Maj Strand		

203330
203331
203332
203334
203335

lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se
natasha.innab@svenskakyrkan.se
anne.eloff@svenskakyrkan.se
malin.hellqvist@svenskakyrkan.se
ulla-maj.strand@svenskakyrkan.se

Björkhälla/Tjällmo
Björkhälla
Fornåsa
Västra Ny/Godegård
Aska/V.Ny/Gdg

Vaktmästare						
Bo Westerin		
203340 bo.westerin@svenskakyrkan.se
Per Karlsson		
203341 per.m.karlsson@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
Mats Larsson		
203347 mats.larsson4@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

Björkhälla
Hagebyhöga
Björkhälla

Pastoratsexp.
Björkhälla
Björkhälla
Västra Ny/Godegård
Västra Ny/Godegård
Fornåsa
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Fornåsa
Björkhälla
Aska

Växeln
Postadress Box 20, 591 06 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!
Församlingsexpeditionerna
i pastoratet är tillfälligt stängda
på grund av rådande situation.
Vi hoppas kunna hålla öppet på
våra församlingsexpeditioner
som vanligt efter sommaren.

0141-20 33 00
Förskolan Stjärnan

0141-20 33 20
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

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
591 06 Borensberg
När vi har fått din intresseanmälan 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.

