Våren visar vägen och ger mig hopp och framtidstro.
Livet återvänder i skog och mark, på åkrar och fält i Bälingebygden
gror det efter vinterns snö och is. Gud gör allting nytt och ur det som
är dött spirar nytt liv. Det är också påskens budskap och mysterium.
Gud kan vända det som är dött och ge det ny kraft och styrka.
Det gäller i våra egna liv och i församlingens liv och vardag. Jag vill
därför önska dig en glad påsk och allt gott tills vi ses eller hörs!
Fredrik Fagerberg, kyrkoherde
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Åkerby kyrka
har fått nytt liv!
I december 2018 stängdes Åkerby
kyrka på grund av problem med
mögel och fukt. En del arbeten
kvarstår men den är renoverad
med bland annat nytt bjälklag, golv,
värme, el och ventilation. Kyrkan
är också omgestaltad för att möta
framtida behov. Tanken har varit
att göra ett mer flexibelt kyrkorum
som utöver att fira gudstjänst kan
användas på många olika sätt. Det
handlar om att frigöra ytor men
också att nyttja befintliga utrymmen på ett nytt sätt.

Under arbetets gång har arkeologer
från Upplandsmuseet gjort en
arkeologisk undersökning och
funnit lämningar av valvfundament
och tidigare ombyggnationer.
Tre altare blev ett
Kyrkan uppfördes på 1300-talet
men dopfunten är från 1200-talet

vilket tyder på att en äldre kyrka
stått på platsen tidigare. Under
århundranden har kyrkan byggts
om och det medeltida rummet har
nu en 1800-talskaraktär. Under
renoveringen fann man också
fundament till två sidoaltare, så
förutom huvudaltaret har det
också funnits ett altare på norra
sidan, där predikstolen nu finns,
troligen ett Mariaaltare, och ett
på södra sidan vigt åt S:ta Ursula
(avled i martyrdöd i Köln år 383)
eller S:ta Clara (helgon som levde
och verkade i Assisi på 1200-talet
och var samtida med Franciskus
den helige).
Området där kyrkan ligger
placerad är rikt på fornlämningar
av olika slag. Runstenar har varit
inmurade i kyrkan och finns nu
placerade utanför. En finns placerad i den östra kyrkogårdsmuren
och den upptäcktes år 1954 av
författaren Jan Fridegård.
Kyrkan då, nu och i framtiden
Det geografiska läget som Åkerby
kyrka har, belägen strax utaför
Uppsala samt vid den gamla
pilgrimsleden, numera kallad
Tidernas väg (väg 272), gör att den
är strategiskt placerad. En önskan
och längtan finns att den skulle
används mer än hittills och locka
nya besökare, inte bara från
Bälingebygdens församling, utan
också från Uppsala med omnejd.

En arbetsgrupp, ”Åkerbygruppen”,
har de senaste två åren arbetat fram
ett förslag och en vision för Åkerby
kyrkas framtid. De områden som
särskilt nämnts är:
Konst i kyrkan
Kyrkorummet med sina stora
fönster och ljusinsläpp gör rummet
till en utmärkt miljö för konstutställningar som komplement till
de tavlor och ikoner som redan
idag finns i kyrkan. Åkerby kyrka
finns dessutom med i den så kallade ”Påskrundan” som arrangeras
årligen för att uppmärksamma det
skapande som finns på flera håll
i bygden. Åkerby kyrka skulle än
mer kunna få bli ett nav i denna
rörelse.
Undervisning
och samtal i kyrkan
Efter omgestaltning av kyrkorummet ges möjlighet för fortsatt
gemenskap efter gudstjänster och
att inbjuda till samlingar av olika
slag, exempelvis så kallade ”bordssamtal” över olika ämnen.
Diakoni i kyrkan
Vi vill ge möjlighet för att samla
barn och föräldrar till samlingar
av olika slag, exempelvis Öppen
verksamhet eller babysång med
rytmik. De fria ytorna framme
i koret skulle kunna nyttjas för
detta ändamål.

Skapande i kyrkan
I Åkerby finns redan en ikonateljé
där kurser hålls i ikonmåleri. Att
kunna ha kurser i ikonmåleri och
andra konstarter i kyrkorummet
skulle ge en ny dimension och
svara på de behov av stillhet och
fördjupning som vi vet finns idag.

I Åkerby kyrka
finns livets ikon

Bildstorlek:
198x363 mm

Ikonen är målad av ikonograf Christina
Lundström som har sin ateljé mitt emot
kyrkan. Hon är även kyrkvärd.
Ikonen föreställer Jesus som bär ett
barn. Barnet är du eller jag. Jesus bär oss
och vi får vila tryggt i hans famn. Han bär
oss ut ur bilden in i framtiden och allt det
som väntar oss under vår vandring, liv
och vardag.
Han vet hur vi har det och hans ögon
har sett allt och vill bära oss i och genom
allt.
I ena hörnet står de latinska orden Ego
sum (Jag är) och i det andra hörnet Ego
tecum (Jag går med dig). Jesus ser med
en blick som sett allt, som vet hur vi har
det och vill dela vår vardag och liv hur det
än ser ut. Han bär oss med sin nåd och
kärlek och säger: ”Var inte rädd, jag ska
inte svika dig eller överge dig, jag är med
dig alla dagar.”

Musik i kyrkan
Akustiken i Åkerby kyrka är erkänt
mycket lämplig för kammarmusik
och mindre ensembler. Regelbundet har kyrkan varit hemvist
för musikgudstjänster, solokonserter, både vokalt och instrumentalt,
men också för stråkensembler och
körsång. Vi ser framför oss att en
omgestaltning av kyrkorummet
skulle ge möjlighet att bredda
utbudet och antalet kyrkliga
musikevenemang som kan locka
många musikutövare, professionella såväl som goda amatörer.

Åkerbys 1600-talsorgel
rustad för framtiden

Stillhet i kyrkan
Kyrkan är belägen vid den gamla
pilgrimsleden till Nidaros och
många är de pilgrimer som stannat
till vid kyrkan genom århundraden. Pilgrimsvandringar är något
som starkt attraherar nutidsmänniskan.
Genom att erbjuda en öppen
och inbjudande kyrka skapas en
plats för stillhet och vila som kan
utgöra ett nav och en utgångspunkt
för pilgrimsvandringar i Åkerbys
vackra omgivningar.

I Sverige finns ganska många mindre
orglar från 1700-talet kvar, medan det
bara finns en handfull bevarade 1600talsorglar som fortfarande används som
gudstjänstinstrument.
Bälingebygden är unik med två orglar
från 1600-talet. Åkerby kyrkas orgel
byggdes till Tierps kyrka i mitten av
1600-talet och flyttades ungefär hundra
år senare till Åkerby kyrka, där den står
kvar än i dag. Under hösten har orgelbyggare Jan Börjeson gjort en mögelsanering av orgeln som delvis finansierats
genom kyrkoantikvarisk ersättning.
Församlingens musiker Ivar Murelius
och Lennart Bergbom har redan haft
möjlighet att provnjuta orgelns mjuka
säreget vackra klang. Förhoppningsvis
kan vi snart bjuda in till gudstjänster och
konserter i kyrkan igen så att vi alla kan
få uppfyllas av musik från denna unika
lilla klenod.

Livets ikon

Livets Ikon – Åkerby kyrka | Målad av ikonograf Christina Lundström, 2014 | www.ikonograf.se

Vi hoppas att Åkerby kyrka ska kunna få bli en mötes- och rastplats för
många dit man kan komma för att hämta kraft och inspiration i sitt liv och
på sin livsvandring. En mötesplats med Gud, andra och oss själva i det som är
vår vardag och verklighet.
Mer information om när kyrkan ska återöppnas kommer.

svenskakyrkan.se/balinge
facebook.com/balingebygdensforsamling
Digitala gudstjänster

Bibelstudiegrupp i fastan

Välkomna att fira gudstjänst digitalt tillsammans med oss.
Se våra digitala gudstjänster via facebook.com/
balingebygdensforsamling eller via vår hemsida
svenskakyrkan.se/balinge. Eventuella återgång till att
fira gudstjänst i våra kyrkor meddelas via affischer,
predikoturer och hemsidan.

Vill du veta mer om Bibeln? Då finns möjligheten att vara
med i Bälingebygdens församlings Digitala Bibelstudiegrupp (BDB) varje måndag klockan 13–14 under mars
månad.
Anmäl dig genom att skicka din mailadress till
balingebydens.forsamling@svenskakyrkan.se.
En länk skickas till dig inför varje träff. Ledare för gruppen
är kyrkoherde Fredrik Fagerberg.

Glad Påsk,
Jesus är
uppstånden!

En stor och varm hälsning
Till alla lunchträffsbesökare i Jumkil, Börje, Bälinge
och Oxsätra: Vi saknar er så mycket och hoppas vi
kan ses snart igen!
Ann-Katrin, Lena, Lisa och Kerstin

Öppen verksamhet
När möjlighet finns och coronaläget så tillåter vill vi på
nytt bjuda in till församlingens Öppna verksamhet.
Se församlingens hemsida samt Facebooksida för mer
information.
Öppen verksamhet är för föräldrar och barn. Det är
även en möjlighet att mötas och att dela erfarenheter av
föräldraskap. Alla åldrar är välkomna!
Måndagar
Bälinge kl 9–12
Jumkil kl 9–12

Döpta

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

Vilme Sven Axel Jakobsson
Iris Vilda Lidsell
Filip Gustav Johan Lindberg
Elmer Wilhelm Borgmästars

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

14/11
15/11
22/11
9/1
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Jourhavande präst

Café i Bälinge?
Vi skulle vilja skapa en ny mötesplats i Bälinge församlingsgård när coronaläget så tillåter. Ett café dit man kan
komma och ta en kopp kaffe, möta upp en vän, hitta någon
ny att prata med eller kanske pröva på en ny aktivitet.
Vad tänker du om idén med Café Bälinge? Vad är ett café
för dig? Vad skulle du behöva?
Gå gärna in på vår hemsida och svara på enkäten som
finns där och berätta vad tycker!

Avlidna

Lars Ove Knut Harald Englund
Gun Gertrud Åhlén
Märta Elisiv Andersson
Märta Ingalill Karlsson
Märta Ann-Charlotte
Johanna Linnéa Collin
Karl Laurids Östergaard
Inge Lilian Hågelind
Gertrud Eugenia Ohlström

29/10
3/11
5/11
11/11
14/11
14/11
21/11
23/11

Besök och post
Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge

Helge Sven-Olov Eriksson
Inez Elin Elisabet Öberg
Ulla-Britt Irene Larsson
Anna Ingrid Elice Bjervner
Maria Linnéa Matilda Lindberg
Per Olof Andersson
Henry Lars Göran Sundén
Johan Roland Eklund
Karl-Erik Vilhelm Zettergren
Marie-Louise Getivia Rud

7/12
13/12
17/12
25/12
25/12
26/12
7/1
9/1
15/1
18/1

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 20–24

