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

Konfirmander under lägerdagar på Omberg.

församlingsblad för
vintern 2020/2021
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Biskop Martin
Modéus skriver
om julen och
hur vi kan fira den i
år, ett år som inte har
varit som det brukar.
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Vi välkomnar
vaktmästare
Anna Sjögren,
som ska tjänstgöra
främst i Borensberg,
Klockrike och Tjällmo.
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Vad innebär
egentligen
militär själavård?
Militärpräst Susanne
Angelöf berättar lite
om sitt arbete.

8

Pastoratets
konfirmander
fick reflektera
kring vad som är
viktigt. Här kan du
läsa resultatet.

Krönika

Notiser

”

Gud kommer nära i det lilla
den berättelsen handlar om
närhet. Genom sin heliga
Ande finns Gud ännu närm
re oss än vi kan föreställa
oss. Guds Ande andas i oss
och med oss.

I dessa tider är det svårt att
veta hur vi kommer att fira
våra gudstjänster framöver
och hur vår verksamhet
kommer att fortgå. På vår
hemsida hittar du alltid
aktuell information om vad
som gäller. Vi följer Folk
hälsomyndighetens rekom
mendationer.
Besök vår hemsida på
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

Vi behöver de många bil
derna för att med hjärtats
språk kunna höra, se och ta
att Gud är nära, i det lilla. till oss hur nära Gud är. För
När människor kanske mer sök att någon gång under
har försökt att fram
kalla julen, i tanke eller i handling,
upplevelsen av Gud i det hålla ett barn i famnen. Titta
storvulna så kommer Gud barnet i ögonen och se hur
själv i ett litet barn. Och de är som fönster som vet
människor samlas runt ho ter mot oändligheten. Gud
nom, kring krubban. Fattiga i dig och Gud i mig. Gud i
och rika, gamla och
i Jesus,
DETunga.
ÄR HÖG TIDmedmänniskan.
ATT BRYTA SKADLIGAGud
TRADITIONER.
Tillsammans kan vibarnet
stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp.
Och djuren. Och änglarna.
i krubban.

BRYT EN TRADITION

Frukt och grönt. Vid tacksägelsegudstjänsten i Fivelstad
kyrka smyckades kyrkan. ”Jorden har gett sin gröda. Gud, vår
Gud, välsignar oss.” Psaltaren 64:7  foto: christian carlsson
Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Avstånd och distans är ett
uttryck för människans sto
ra brottning med Gud. Hela
Bibeln är full av rop på Gud:
”Var är du?”, ”Varför svarar
du inte när jag ropar?” Bö
nens början tycks snarare
vara upplevelsen av Guds
frånvaro än av Guds närva
ro.
Jesusberättelsen,
som
börjar med det lilla barnet
i krubban, är en berättelse
som försöker få oss att se

Bönens
början
tycks
snarare vara upplevelsen av Guds
frånvaro än av Guds
närvaro.

fivelstad kyrka var vackert smyckad

BRYT EN TRADITION
DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

SWISHA DIN
GÅVA TILL
900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt
Vi lever
liv. alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. svenskakyrkan.se/act

Men hyllningarna vid fö
delsen leder inte Jesus till
kungatronen, han leds till
korset. Återigen tar Guds
närhet plats där vi inte ana
de det, i nederlaget.
Efter uppståndelsen, i
slutet av Jesusberättelsen,
lämnar han jorden, från
himmelsfärdsberget. Också

Jag önskar er alla en god
och välsignad jul!

Martin
Modéus

biskop i
Linköpings stift

Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan, Borensbergs pastorat
Ansvarig utgivare Ilona Degermark
Nästa församlingsblad
Layout Elin Lindell
kommer i din brevlåda
Redaktionen Ilona Degermark, Elin Lindell, Malin Hellqvist,
lördag 27 februari.
Sara Ingemarsson och Lisen Lingefors, m.fl.
Tryck Noteria Tryckeri, Klockrike Utdelning Svensk Hemleverans
Med reservation för felskrivning. För veckans händelser: se annons i Corren och predikoturer i MVT.
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kyrkvärd avtackades i tjällmo

foto: daniel lönnbäck

H

åll avstånd. Det har
väl varit en av de van
ligaste uppmaningar
na under året som har gått.
Och just därför har vi hela
tiden behövt tala om beho
vet av att upprätthålla när
het. I coronakrisens början
talade alla om social distans.
Men någon gång under re
sans gång så började många
av oss i stället tala om fy
sisk distans, för det blev så
tydligt att det var just den
sociala närheten som vi be
hövde upprätthålla.

så kan du hålla
dig uppdaterad

vill du ställa
upp i kyrkovalet?

Söndagen den
Kyr19kSEoPv20a21l 19 september

Trogen tjänstgöring. Under mässan i Tjällmo kyrka
den 4 oktober avtackades Boel Bohlin efter att ha varit
kyrkvärd i Tjällmo sedan 2002. 
foto: lena pettersson
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2021 är det val i Svenska
kyrkan.
Nästa nummer av för
samlingsbladet kommer att
innehålla information om
valet och hur just du kan
göra för att påverka. Kan
ske uppdraget som förtro
endevald i Svenska kyrkan
vara något för dig! Läs mer
på www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval/stall-upp

hallå där...
... anna sjögren, ny
anställd kyrkvaktmästare,
med tjänstgöring främst
i Borensberg, Klockrike
och Tjällmo. Anna har varit
säsongsanställd i pastora
tet under året och innan
det har hon arbetat bland
annat som brevbärare, med
hantverk samt inom olika
serviceyrken.
Vad är det bästa med ditt
arbete?
- Det bästa är att få vara
utomhus dagligen, året

tro och tvivel
runt, och att få röra på
sig. Jag gillar grönskötsel
generellt och blommor och
planteringar i synnerhet.
Jag tycker om helheten,
att det är ett så varierat
arbete.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet?
- Kyrkogårdarna här är
så välskötta och jag ser
fram emot att få hålla det
välskött. Kyrkogårdsarbetet
är ett ständigt pågående
arbete. Det går alltid att

förändra och förbättra.
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Film.
Kaffe eller te? Kaffe!
Ordning eller kaos?
Ordning.
Våffelcafé eller sopplunch? Våffelcafé.
Midnattsmässa eller
julotta? Mid
nattsmässa.
anna sjögren
0141-20 33 42
anna.sjogren2@
svenskakyrkan.se

rekryteringar
i pastoratet
Rekryteringen av en ny
församlingsherde och
en organist till pastoratet
är nu klar.
Stefan Bjuvsjö, för
samlingsherde i Fornåsa
församling, har avslutat
sin tjänst i pastoratet.
Besök expeditionen. Varmt välkommen till Kyrkans Hus
som ligger på Bergvallagatan 3.

kyrkans hus har fått ett namn
I sommarens församlings
blad utlystes en namn
tävling där vi önskade få
in förslag på vad huset på
Bergvallagatan 3 ska heta.
I huset finns bland annat
Pastoratsexpeditionens
lokaler.
Totalt inkom sju namn
förslag och kyrkorådet

beslutade att huset ska
heta Kyrkans Hus.
Stort grattis till Gunnel
som bidrog med det vin
nande förslaget.
Nytt namn på huset på
Bergvallagatan 3 är alltså
Kyrkans Hus.
Huset har smyckats med
nya skyltar.
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... så många matkassar,
räknat i hela pastoratet,
packades och/eller dela
des ut till riskgrupper un
der april till september. Till
följd av coronapandemin
har pastoratets anställda
under sex månader hjälpt
till med att handla mat till
församlingsbor i riskgrupp.

Militär själavård på Kvarn

I

nom försvarsmakten
har alla rätt att utöva
sin tro, oavsett trostillhörighet. Svenska kyrkan
tillhandahåller
militär
själa
vård som en resurs
till försvarsmakten och
det arbetet sträcker sig
över religionsgränserna,
eftersom det utgår från
den religiösa mångfald
som finns i Sverige.
Susanne Angelöf arbetar
som präst i Borensbergs
pastorat och sedan tre år
har hon även tjänstgjort
som militärpräst på Mark
stridsskolan Kvarn utan
för Borensberg. Att möta
människor i tro och tvivel är
någonting som hon är van
vid, då militär själavård är
en stor del av arbetet som
militärpräst.
- Det handlar om att fin
nas där och vara den som
ser de värnpliktiga, solda
terna och militärerna när
ingen annan gör det. I det
mötet finns det tid och plats
för alla deras våndor, käns
lor och tankar, säger Susan
ne Angelöf.
Som regel finns Susanne
på plats på Soldathemmet
på Kvarn en dag i veckan.
Soldathem är som ett andra

”

Tradition. I december varje år firas julvesper i Kristbergs
kyrka, då Markstridsskolan i Kvarn deltar.  foto: sofia hag

Det
handlar
om att
finnas där.
hem för de som bor på re
gementen eller garnisonen.
Syftet med Soldathemmet
är att alla soldater ska ha en
meningsfull fritid.
- Många har förvänt
ningar inför sin tid som
värnpliktig. Men när det
väl blir verklighet, när de
förstår vad de gör och vad
det handlar om så kommer
tvivlet. Det handlar ju om
krig och fred. Att stå inför
att döda en annan männi
ska, säger Susanne.
Susanne berättar att det
5

är många existentiella frå
gor som hon möter. Det kan
vara tvivel inför det som
man gör, det kan vara skuld
inför händelser som har in
träffat och ofta handlar det
om att det inte finns någon
annan att prata eller disku
tera sina frågor med.
Oavsett om man är tro
ende eller inte så finns det
ett stort värde i militär
själavård.
- Det viktiga är inte din
tro, utan det är att du kan
prata med någon om allt.
Tystnadsplikten är viktig
och det gör också att man
kan öppna upp sig kring de
stora frågorna, även om det
inte alltid finns ett svar, sä
ger Susanne.

konfirmandverksamhet
Höstens konfirmanddag i pastoratet
inramades av temat ”Du är viktig”.
Konfirmander från Borensberg samt
Västra Ny och Godegårds församlingar
samlades vid Trädgårdstorp i Borensberg.
Under dagen fick konfir
manderna gå en vandring
där de fick göra praktiska
saker, samt lägga ett pussel
tillsammans med budskapet
”Du är viktig”. Självklart var
det korvgrillning också.
Vad händer nu i konfirmandverksamheten i pastoratet
Borensbergs
pastorats
församlingar har konfirme
rat eller konfirmerar just nu
de konfirmander som börja
de hösten 2019. Eftersom
vi inte har haft någon verk
samhet under större delen
av våren på grund av Coro
na är det lite annorlunda och
den rytm som har funnits i
konfirmandarbetet stäm
mer inte längre.
Nu börjar vi på nytt och
välkomnar nya konfirman
der, i pastoratet erbjuds lite
olika modeller där konfir
manden själv får välja utifrån
plats, tid och inriktning. Allt
finns på vår hemsida och till
berörda har en särskild in
bjudan skickats.
Varför skall man konfirmera sig?
Konfirmationen har en

En helhet. En bit är vacker, men tillsammans
med de andra bitarna så skapas en helhet.
Alla bitar behövs.

Tänkvärt. Att vi vågar vara oss själva är viktigt. Du är
viktig och tillsammans är vi en helhet. Vi kompletterar
varandra. Alla behövs, våra olikheter berikar. Alla kan inte
vara exakt lika varandra.
lång historia och som med
allting annat så förändras
också den. Ingen tänker
i dag att konfirmationen är
då man blir vuxen och får
göra en massa saker på gott
och ont som tillhör vuxen
världen. Att kunna Luthers
lilla katekes utantill tänker
vi inte heller. Att konfirmera
sig för presenterna är inte
så aktuellt i dag.
Varför väljer då så
många ungdomar i dag att
konfirmera sig?
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Svaret kanske delvis ligger
i temat för i år ”Du är vik
tig”. Det finns inte så många
sammanhang där man får
lyfta upp sina egna livsfrå
gor både dom lätta och dom
svåra. Att få hjälp att orien
tera sig i livet och att se om
det kristna budskapet kan
vara en del av svaret.
Alla är välkomna till någon
av pastorats grupper även
fast man inte har anmält sig
än, för ”du är viktig”.
Nils-Åke Carlsson

Transport av vatten. Ett samarbete där
alla behövdes för att klara uppgiften.

Kreativitet. Vad skulle du fylla din himmel
med?

än är det inte för sent att anmäla
dig till våra konfirmandgrupper.
Anmäl dig direkt på vår hemsida eller
kontakta någon av våra
konfirmandledare. Mer information
och kontaktuppgifter hittar du
på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/
konfirmation

Grillning. Efter de kalla uppdragen vid sjön
var det skönt att värma sig vid brasan.
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konfirmander reflekterar
Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt att kyrkan satsar på?
De frågorna fick en grupp konfirmander fundera över
under sina lägerdagar på Omberg.

”Att få leva i ett
land med fred.”

”Vi vill hitta på olika
aktiviteter och ha
gemensamma träffar
med de gamla.”

”Olika ungdoms
grupper med
mysiga aktiviteter.”

”Att få känna sig
älskad och behövd.”
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”Att få göra det
man tycker om.”

Familj, vänne
r
och husdjur.

”By t ut k yrk
bänkarna mot
bek vämare sitt
platser. Det är s
å
svårt att sitta s
till
när man sitter
obek vämt ”.

.
Gemenskap

Kloka ord. Gud omsluter oss på alla sidor,
liksom grädden på tårtan.
8
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julinsamlingen 2020

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning
och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel
och har samma rättigheter. Men beroende på var vi
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.
Traditioner är viktiga för
oss. Det blir extra tydligt
under julen, vår största
kristna högtid. Traditioner
är invanda seder och bruk,
språk och värderingar som
förs vidare från generation
till generation. Ofta skapar
de en trygg ram runt våra
liv, oavsett var i världen vi
lever.
Men en del traditioner är
skadliga. Tvångsäktenskap,
könsstympning och andra
övergrepp drabbar många
flickor runtom i världen.

BRYT EN
TRADITION

inte äldre än 10 år. Var tred
je flicka och kvinna utsätts
för våld under sitt liv – bara
för att de är flickor. Skadli
ga sedvänjor, strukturer och
normer berövar flickor och
kvinnor makten över sina
liv. Det kan vi inte accep
tera!

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Bryt en tradition!

Administration		
Helene Leander		
Elin Lindell		
Malin Helgesson Molin
Emma Berglund		
Gunnel Irewall		

Act Svenska kyrkan har en
unik möjlighet att samarbe
ta med andra religiösa aktö
rer och förändra förtryck
ande strukturer, oavsett om
de finns inom kyrkan eller i
övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra
kyrkor, organisationer och
I
många
länder
har tusentals frivilliga arbe
människor större förtroen tar Act Svenska kyrkan för
de för religiösa ledare än för mer rättvisa samhällen, där
politiker och myndigheter. flickor och kvinnor kan göra
Därför är det avgörande sina egna val. Tillsammans
att
religiösa
företrädare
tar kan vi bryta skadliga tradi
DET
ÄR HÖG
TID ATT BRYTA
avstånd
frånTRADITIONER.
exempelvis tioner!
SKADLIGA
DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA
SKADLIGA
TRADITIONER.
Varje dag gifts fler än tvångsgifte,
könsstympning
Tillsammanskönsstympning
kan
vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
och andra
30 000 flickor bort, en del och
övergrepp.
Acthimmel.
Svenska kyrkan
och andra
andra övergrepp.
Vi lever alla under samma

BRYT EN TRADITION

övergrepp. Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.
alla flickors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA
DIN 1223
GÅVA
SWISHA DIN GÅVA TILL
900
TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

svenskakyrkan.se/act
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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

Diakoniassistent
Anders Eriksson		

203336 anders.eriksson3@svenskakyrkan.se

Fornåsa/V.Ny/Gdg

Präster
Ilona Degermark		
Susanne Juhlin		
Theresia Österlund		
Susanne Angelöf		
Gunilla Markgren		

203310
203311
203312
203315
203318

Kyrkoherde
Hagebyhöga
Björkhälla
Björkhälla
Västra Ny/Godegård

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

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		
Carl Herlitz		
Malin Hellqvist		
Ulla-Maj Strand		

203330
203331
203332
203333
203334
203335

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

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

ilona.degermark@svenskakyrkan.se
susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
theresia.osterlund@svenskakyrkan.se
susanne.angelof@svenskakyrkan.se
gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Vaktmästare						
Bo Westerin		
203340 bo.westerin@svenskakyrkan.se
Per Karlsson		
203341 per.m.karlsson@svenskakyrkan.se
Anna Sjögren		
203342 anna.sjogren2@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
Björkhälla

Pastoratsexp.
Bberg/Klock/Tjällmo
Bberg/Klock/Tjällmo
Bberg/Klock/Tjällmo
Västra Ny/Godegård
Västra Ny/Godegård
Pastoratet
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 i Kyrkans Hus, Bergvallagatan 3
i Borensberg, är bemannad varje helgfri vardag klockan
9.00–12.00 samt varje helgfri måndag och torsdag
mellan klockan 13.00-15.00.

Församlingsexpeditionerna
i pastoratet hålls tillsvidare
stängda på grund av rådande
situation med pandemi och
smittspridning av Covid-19.

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.

