aka i skog och mark.
Vi går in i hösten då livet drar sig tillb
på våra egna liv.
Årstidens växlingar ger oss perspektiv
es men en evig
Också vi går en höst och vinter till möt
p, framtidstro
vår och sommar väntar. Det ger mig hop
a och mörkret.
och kraft att möta de allt kortare dagarn
att vissna glad
I psalm 304 står det: Lär mig, du skog,
vår snart blommar,
en gång som höstens gula blad: en bättre
a rötter slå
då härligt grönt mitt träd ska stå sina djup
i evighetens sommar.

Gud välsigne dig och allt gott
tills vi ses eller hörs!

Fredrik Fagerberg, kyrkoherde

Höstprogrammet 2020

Måndagar
Bälinge kl 9–12
Jumkil kl 9–12

Inför allhelgonahelgen

Undrar du vad konfirmation är? Är du nyfiken på
vad du får göra under konfirmandtiden?

Under allhelgonahelgen är vi många som tänker på nära och kära som inte
längre finns i livet. Vi bär på sorg och saknad.
I församlingen vill vi hjälpa till på olika sätt och vi bjuder in till minnesgudstjänster och öppnar våra kyrkor där du kan sitta ner en stund och tända ljus.
Välkommen.

Läs mer på svenskakyrkan.se/
balinge/konfirmation
Kontakt
Ellen Andersson, präst,
ellen.andersson@svenskakyrkan.se
Jonas Zacco, församlingspedagog,
jonas.zacco@svenskakyrkan.se

Besök och post
Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge

Kontakt med alla i personalen
svenskakyrkan.se/balinge/personal

Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid: må–fr kl 10–12, 13–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Bg 5243-1624 Swish 123 326 31 67

Ring 112 kl 17–06 alla dagar

Kan även kontaktas via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast Mejlsvar inom 24 timmar Chat kl 18–24

Foto: Marcus Ibanez /IKON

Döpta

Maja Elizabeth Lekzén
Niki Frida Pernilla Vikström
Kevin Kent Anders Rödjebro
Karl Linus Henrik Doverhill
Hugo Andreas Joel Bolinder
Ella Karin Linnea Broman
Hailey Astrid Kerstin Lindhök
Karin Elsa Ingrid Hjelmstedt

30 maj
7 juni
13 juni
14 juni
14 juni
5 juli
12 juli
25 juli

Theodor Birger Sigfrid
Tägtström-Östman
Tage Karl Kjell Alm
Hugo Sven Alvar Norberg

Avlidna

Siv Elisabet Hård af Segerstad
Sune Edvard Johansson
Randolf Torsten Andreas Grahn

För dig
som vill sjunga i kör,
leka och skapa
Här finns körerna för dig:
Gott och Blandat
Gott och Blandat är en kör för barn
från förskoleklass–årskurs 2.
Läs mer under Höstens barnverksamhet
på sidan här intill.
Mezzo
En kör för barn som går i årskurs
3, 4 och 5. Kören övar i Bälinge församlingsgård onsdagar kl 14.30–16.30.
Ledare: Lennart Bergbom
och Elaine Björkenklint.
Anmälan till
elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

Nyhet:
Ungdomskör för dig
som är 12–15 år

Konfirmandtiden startar söndag 29 november.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och råd i coronatid. Det betyder att maxantalet besökare i Bälinge kyrka är 50 personer,
i Börje och Jumkils kyrka 40 personer – så att behörigt avstånd kan hållas.

Kyrkoherde Fredrik Fagerberg 070-542 15 89
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

Torsdagar
Bälinge kl 9–12 (Babycafé 0–1 år)
Börje kl 9–12

Konfirmation 2020/2021
Kom och testa!
Torsdag 15 oktober kl 18.30–21. Då gör vi lite
av det vi brukar göra och vi berättar vad allt
handlar om.

Oxsätra
Oxarna för förskoleklass till årskurs 5.
Måndagar kl 14–17.
Anmälan till cajsa.hakansson@
svenskakyrkan.se

Nr 3 2020 September–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Form: Lars-Erik Elebjörk Tryck: Åtta.45 Tierp
Foto omslag: Henrik Zetterberg

Tisdagar
Bälinge kl 9–12
Oxsätra kl 9–12
Börje kl 13–16

Foto: Magnus Aronson

... är att mötas och en möjlighet att
dela erfarenheter av föräldraskap.
Alla åldrar välkomna!

Foto: Alex Giacomini /IKON

Foto: Magnus Aronson

Öppen
verksamhet

Foto: Helen Carlbom /Pixabay

Du som vill träffa andra under lite lättsamma
former är välkommen till Bälinge församlingsgårds innergård onsdagar kl 14.30. Ta med dig
egen kaffekorg och kom för en stunds gemenskap.
Församlingens präster Ellen, Emma och Fredrik
eller någon annan ur personalen möter dig där
för en stunds trevlig samvaro. Varmt välkommen!

Jumkil
Kyrkans barntimmar för dig
som är 4–5 år.
Tisdagar kl 13–15.
Måndagskul för förskoleklass
och uppåt.
Måndagar kl 14.30–17.
Anmälan till ann-katrin.hjarner@
svenskakyrkan.se

Jourhavande präst

SKUBB, Svenska Kyrkans Unga
BälingeBygden, träffas varje tisdag
mellan kl 18–21.
Ojämna veckor är det Mässa
kl 18.30, jämna veckor är det program.
Ledare är Ellen Andersson och
Jonas Zacco. Undrar du något, ring
eller mejla: 070-542 15 60,
ellen.andersson@svenskakyrkan.se

Nyhet: Café a la Corona

Börje
Miniorer för dig i årskurs 1–2.
Onsdagar kl 13–16.30.
Pax för dig som går i årskurs 3–6.
Torsdagar kl 14.30–17.
Anmälan till lena.s.strom@
svenskakyrkan.se

Gällande corona

stilla dag i bälinge kyrka Vill du hinna tänka utan att bli avbruten?
Vill du samtala om det som berör dig? Vill du hitta tid för dig själv? Jesus drog
sig ibland undan för att vila och hämta kraft. Nu kan du göra samma sak.
Lördagen den 7/11 är du välkommen till Bälinge kyrka för en dag i tystnad.
Vi börjar kl 9.30 med en introduktion och avslutar med en enkel mässa kl 16.
Under dagen erbjuds bibelmeditation, kreativ verksamhet, stillhet och möjlighet till samtal med någon av ledarna. Till lunch serveras en soppa.
Sista anmälningsdag 28/10. Max 10 deltagare. Vi tar hänsyn till gällande
restriktioner angående corona. För frågor och anmälan, ring eller mejla
Emma Hedlundh. 018-35 56 17, emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aronson

Bälinge
Gott och Blandat för dig i
förskoleklass till årskurs 2.
En kombinerad barnkör/
barnverksamhetsgrupp.
Det går att välja mellan tisdag
eller torsdag kl 14.30–16.30.
Anmälan till elaine.bjorkenklint@
svenskakyrkan.se
Pax för dig som går i årskurs 3–5
och som gilla att pyssla.
Torsdagar kl 18–19.30.
Anmälan till cajsa.hakansson@
svenskakyrkan.se

Ungdomsgruppen

Foto: Alexas_Fotos /Pixabay

Höstens
barnverksamhet

Vill du hitta tid för dig själv?

26 juli
26 juli
1 augusti

5 maj
11 maj
15 maj

I höst startar vi en vokalgrupp där alla som
är med kommer att få lära sig mer om att
sjunga i olika stilar, att sjunga solo och
tillsammans med andra, att sjunga i mikrofon, att spela in musik och kanske göra
musikvideo.
Vi bestämmer tillsammans vilka sånger
vi ska sjunga och i vokalgruppen ingår att
sjunga på två gudstjänster per termin.
Kontakta Lennart Bergbom på 018-35 56
32 eller lennart.bergbom@svenskakyrkan.se
för mer information.

Rolf Rickard Bergman
Karl Anders Kristian Jönsson
Åke Valdemar Wallén
Wivecka Birgitta Wahlund
Edit Mary Jansson
Alf Helge Johansson
Laila Marianne Sund
Agne Gerhard Eriksson
Kerstin Henrietta Björklund

16 maj
17 maj
24 maj
1 juni
15 juni
30 juni
2 juli
18 juli
3 augusti

Program

Bälinge

13 sön e trefaldighet
6 september

10 Mässa

14 sön e trefaldighet
13 september

10 Mässa

15 sön e trefaldighet
20 september

10 Mässa

16 sön e trefaldighet
27 september

10 Gudstjänst

Helige Mikaels dag
4 oktober

10 Gudstjänst

Tacksägelsedagen
11 oktober

10 Mässa

19 sön e trefaldighet
18 oktober

10 Mässa

20 sön e trefaldighet
25 oktober

10 Mässa

Alla helgons dag
31 oktober

Minnesgudstjänst
12–18 Öppen kyrka

Sön e alla helgons dag
1 november

10 Mässa

22 sön e trefaldighet
8 november

10 Mässa

Börje

Åkerby

Jumkil

13 Gudstjänst

åkerby bygdegår d

13 Mässa
13 Mässa

13 Gudstjänst
13 Psalmgudstjänst
åkerby bygdegår d

Minnesgudstjänst
11–14 Öppen kyrka

Minnesgudstjänst
åkerby bygdegår d

Minnesgudstjänst
11–15 Öppen kyrka

Se både nya och tidigare klipp!

facebook.com/balingebygdensforsamling

