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

Det finns alltid hopp, även om det är tufft går det att växa.

Församlingsblad för
våren 2021
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”Ibland får vi
leta efter ljuset,
och när vi väl
ser det får vi sträcka
oss emot det och
greppa tag om det.”

4

Vi välkomnar
tre nyanställda
till pastoratet;
Jonas Sellgren, Isa
Arkstedt Broberg och
Mattias Gunnarsson.
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Musikrummet
i Kyrkans hus
har tagit form
och förhoppningen är
att verksamhet kan
starta upp till hösten.

8

Den 19
september är
det kyrkoval i
Sverige. Våra förtroendevalda delar med
sig av sina tankar.

krönika

notiser

”

Ibland behöver du leta efter ljuset

J

esus sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra
i mörker utan ha livets ljus.”
Det har varit så mörkt. Så
dystert och grått. Ibland är
det som om själva glädjen
och hoppet varit omöjligt
att finna. Tyngden på axlar och ryggar, i sinnen och
tankar har synts på oss alla
där vi har gått – på säkert
avstånd från varandra.
Inga kramar när jag möter någon vän. Ingen stund
för mina barn med mormor
framför Bingolotto. Ingen
anledning att ha något tjusigare än arbetskläder eller
mysbyxor på. Social distans.
Ord som sliter i själen och
som tynger kroppen.
Ändå har jag det bra! Jag
träffar människor på mitt
arbete (som jag fortfarande
går till flera dagar i veckan).
Jag har familj där hemma
som jag kan pussa och krama på (även om de tröttnar
på mig ibland). Jag har vän-

Social
distans.
Ord som
sliter i själen och
som tynger kroppen.
ner att ringa och kanske ta
en corona-säker promenad
med. Kort sagt; Jag har det
bra! Och jag är tacksam,
mitt i det grå, att jag har allt
det, när så många andra inte
har det! Så många ensamma
människor som lider i tystnaden och mörkret …
Så skrev Lisen, vår kloka församlingsassistent, till
mig:
”Liksom snödroppen, som
trots sin svåra och ibland
tillsynes omöjliga uppgift
att växa och komma upp ur
jorden, får vi leta efter ljuset.
Ljuset förmedlar hopp,
och med ljuset som drivkraft bryter snödroppen
fram – och så även vi.
Ibland får vi leta efter ljuset, och när vi väl ser det får

vi sträcka oss emot det och
greppa tag om det. Ibland
känns det lättare och vi ser
ljuset tydligt, ibland är det
nattsvart och ibland skymtar vi det bara.
Glöm inte att leta efter
ljuset, för det finns! Kanske
i ögonen på nästa medmänniska du möter.”
I Lisens ord hittade jag
ny kraft och – nu tror ni
att jag ljuger – då jag läste
det bröt solen igenom molnen. Bokstavligt talat! Solen
sken plötsligt in genom mitt
fönster på kontoret! Och
jag kunde le igen. Le och
söka ljuset i mina medarbetares, och församlingsbors
ögon. Och vid Gud, vad jag
önskar er detsamma! Ljus
och hopp i överflöd.

ett sätt att möta
bibelns berättelser

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 Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Besök vår hemsida på
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

Kreativt förhållningssätt.
Godly Play är ett sätt att
möta bibelns berättelser.
Tillsammans undrar vi över
bibelns berättelser. Vad
säger den till mig? Vad kan
jag ta till mig?
I Kyrkans hus har vi
börjat inredda ett rum för
berättande. Nu längtar vi
efter att få komma igång
och berätta berättelserna
för er.

”

Gud, jag gläds åt demokratin, åt min motståndares rätt
att fritt få uttrycka och utveckla sina bästa argument.
Jag gläds åt allas möjligheter att öppet få ifrågasätta
det som är mitt ledljus i livet, det jag står för.


modern prayer from cardiff, the bridge of stars

upplyst kyrkogård i nykyrka

ilona
degermark
kyrkoherde
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webben håller
dig uppdaterad

Vackert ljussken. Dagarna innan jul lyste Västra Ny kyrko
gård upp av 200 marschaller som var utplacerade runt
hela kyrkogården.
foto: johan rönnholmen
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vi tar tempen på
aska församling

Borensbergs pastorat vill
veta vad ni församlingsbor
önskar för verksamhet i
framtiden. Därför kommer
vi att skicka ut en enkät nu
under vårterminen, först ut
att få svara på enkäten är
boende i Aska församling.
Enkäten kommer skickas
ut via post och du som får
den kan svara genom att
fylla i blanketter och returnera, eller så kan du svara på
webben via en länk i brevet.

hallå där...
... jonas sellgren,
nyanställd församlingsherde
i Aska och Fornåsa församlingar sedan årsskiftet.
Jonas har arbetat som präst
i snart 14 år, senast
i Kolmårdens församling.
Vad är det bästa med att
arbeta som präst?
- Att möta människor och
bygga kyrka på de relationer som skapas.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet i år?

- Jag ser fram emot att
bli en naturlig del i Aska
och Fornåsa församlingar
och att få vara en del av
det som händer där. Jag
vill vara en möjliggörare så
att kyrkan kan bedriva den
verksamhet som församlingsborna önskar.
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Bok. Det
blir ofta talbok när jag kör
bil.
Kaffe eller te? Kaffe.

... isa arkestedt broberg,
nyanställd organist i
pastoratet från den 1 mars.
Isa har arbetat som organist
sedan 1992, nu senast
i Örby-Skene församling.
Vad är det bästa med att
arbeta som organist?
- Det bästa med mitt
arbete är att få kombinera
musik, tro och människor.
Det är oslagbart.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet?

- Jag vill lära känna
pastoratet med olika kyrkor
och instrument, församlingsbor och medarbetare.
Allra mest spännande ska
det bli att få träffa de nya
kantorskollegorna.
- Det blir också spännande att få se vad jag kan bidra
med och lyfta i pastoratet.
Det arbetet får växa fram.
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Bok.
Kaffe eller te? Kaffe.

... mattias gunnarsson,
nyanställd kyrkvaktmästare
i pastoratet, med tjänst
göring främst i Fornåsa
församling. Mattias var
säsongsanställd i pastoratet
under 2020, och innan det
har han arbetat som undersköterska.
Vad är det bästa med ditt
arbete?
- Att jag får vara ute, och

att det är ett väldigt fritt
arbete. Man styr mycket
över sina arbetsdagar själv.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet i år?
- Jag ser fram emot att
se till att det ska vara så
fint som möjligt på våra
kyrkogårdar.
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Film.
Kaffe eller te? Kaffe.
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Ordning eller kaos?
Ordning. Men jag har stort
överseende med kaos.
Våffelcafé eller
sopplunch? Sopplunch.
Midnattsmässa eller
julotta? Midnattsmässa.

jonas sellgren
0141-20 33 14
jonas.sellgren
@svenskakyrkan.se

Ordning eller kaos?
Ur kaos kommer ordning,
och de behövs båda i ett
kreativt arbete.
Våffelcafé eller
sopplunch? Våffelcafé.
Midnattsmässa
eller julotta? Midnattsmässa.
isa arkestedt
broberg
0141-20 33  36
isa.e.arkestedt
@svenskakyrkan.se

Ordning eller kaos?
Ordning.
Våffelcafé eller
sopplunch? Våffelcafé.
Midnattsmässa eller
julotta? Julotta.
mattias
gunnarsson
0141-20 33 45
mattias.gunnarsson
@svenskakyrkan.se

stor översyn av
fastighetsinnehav

pastoratets
kyrkor
har öppet

Inom hela Svenska kyrkan
pågår just nu en historiskt
omfattande översyn av
fastighetsinnehaven. Alla
församlingar och pastorat
ska göra en lokalförsörjningsplan (LFP) för att se
vilka fastigheter som behövs på längre sikt. Beslut
om detta togs av Svenska
kyrkans högsta beslutande
organ, Kyrkomötet, 2016.
I arbetet med LFP ska
en kartläggning göras över
vilka fastigheter pastoratet
har, hur de används, framtida underhållsbehov och
driftskostnader. Analyser
ska göras utifrån verksamhetens framtida behov och
ekonomiska förutsättningar. I Borensbergs pastorat
kommer även stor vikt att
läggas på att kartlägga hur
fastigheterna kan göras mer
energieffektiva. Barnens
åsikter kommer också att
beaktas. I Borensbergs pastorat beräknas arbetet med
LFP vara klart för godkännande till kyrkofullmäktiges
möte i november 2021.
FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
För aktuell
information om
pastoratets alla
händelser läs mer
på vår hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt

Oväntade kyrko
besökare.
I pastoratet håller
alla kyrkor öppet
för ljuständning
och egen bön. Bilden är tagen Klockrike kyrka, i början
av februari, där
en av våra yngre
besökare hjälpte till
att öppna kyrkan.

foto: theresia
österlund

vandringar på
våra kyrkogårdar
Kyrkogårdsvandringar.
Varmt välkommen till våra
kyrkogårdar, där det just
nu finns olika kyrkogårdsvandringar att gå. Du kan
följa vandringen som den
är eller använda dig av din
mobiltelefon för att upptäcka mer via QR-koder på
anslagen.
Med jämna mellanrum
byter vi ut vandringarna
utanför våra kyrkor.
FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM
@svenskakyrkan
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan
i Borensberg
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FÖLJ OSS ÄVEN
PÅ YOUTUBE
Borensbergs
pastorat
och se
våra digitala
gudstjänster.

nytt musikrum i pastoratet

En studio för skapande
av musik och gemenskap
Från en idé till verklighet. Drömmen om
ett rum för att kunna skapa musik är snart
verklighet. Här presenterar vi det nya
musikrummet i pastoratet!

M

”

Musik och
text kan
användas
i pedagogiska
syften.

Musikrummet är
beläget i Kyrkans hus på
Bergvallagatan i Borens
berg, men tanken är att
hela pastoratet ska kunna
nyttja rummet till olika
verksamheter.
Musikrummet är
utrustat med högtalar
anläggning och mixer
bord, tre mikrofoner,
digitalt trumset,
två elgitarrer med
förstärkare, elbas med
förstärkare samt ett
piano.

usiken har en
stor och viktig
roll i Svenska
kyrkans verksamhet och
för att följa med i samtiden och för att kunna
möta fler människor har
en idé om att skapa en
musikstudio i pastoratet
vuxit fram.
I ett av rummen på andra
våningen i Kyrkans hus har
ett musikrum tagit form.
Här ryms högtalaranläggning och mixerbord, mikrofoner, digitalt trumset, elgitarrer, elbas samt ett piano.
Initiativtagare är kyrko

om musikrummet i
borensbergs pastorat

Rummet är delvis ljud
isolerat och dämpat med
dämpningsplattor samt
ljudisolerad dörr.

Många möjligheter. Carl Herlitz hoppas att musikrummet
kan vara till hjälp för att berika musiklivet i pastoratet.
musiker Carl Herlitz och han
hoppas att full verksamhet
snart kan dra igång och ny
musik skapas.
- Från början var huvudsyftet med musikrummet
att kunna berika kyrkans
musikliv, säger Carl med ett
leende.
- Men vi hoppas också
kunna använda musikrum6

met som en del i undervisningen för bland annat konfirmander. En annan idé vi
har är att ha någon form av
musikaktivitet för ungdomar här efter att de slutat
skolan för dagen.
- Det som är så bra med
musik och text är att det
kan användas i pedagogiska
syften också, säger han.

Huvudansvariga för
musikrummet är
i dagsläget är Carl Herlitz,
kyrkomusiker, samt Ilona
Degermark, kyrkoherde.
Carl visar upp de olika
instrumenten som finns i
rummet och spelar lite på
det digitala trumsetet.
- Framtiden får utvisa lite
vad som kommer att hända.
Men vi hoppas att det kan
bli liv och rörelse här när
verksamheterna får starta
upp igen, säger han.
Carl hoppas på att det kan

Skaparglädje. Carl Herlitz önskar att musikrummet snart
kan vara fullt av liv, rörelse och framförallt musikskapande.
finnas en öppen musikverksamhet i Kyrkans hus, som
är tillgänglig för alla.
- Vi får se vilket intresse
som finns och vad församlingsborna vill ha.
- Jag är musiklärare i botten, så grunderna till att lära
sig spela instrument går att
lära ut om behovet uppstår,
säger han.
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Musikrummet är tillgängligt för hela pastoratet och
Carl hoppas i framtiden
kunna framföra mer blandad
musik än den vanliga gudstjänstmusiken, och uppträda i samband med temamässor eller liknande.
- Eller varför inte framföra en musikal? säger Carl
Herlitz.
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Du som medlem kan
vara med och påverka

S

venska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Dess kristna
grund bygger på medlemmarnas delaktighet, gemenskap och engagemang.
Svenska kyrkan driver en
omfattande
verksamhet
för alla åldrar.
Som medlem har du möjlighet att vid kyrkovalet
vart fjärde år välja de som
skall utgöra kyrkans styrelse på de olika nivåerna.
Du kan även själv engagera
dig genom att ställa upp i
något av valen till kyrko
mötet,
stiftsfullmäktige
eller kyrkofullmäktige.
Ansvarig för valet är
valnämnden i pastoratet.
Valnämnden ansvarar för
genomförandet av samtliga val och ser till att det
fungerar praktiskt under
valdagen, att det finns
förutsättningar för de nomineringsgrupper
som
ställer upp i valet. En nomineringsgrupp är en grupp
människor som tillsammans
vill engagera sig och driva
frågor tillsammans.
Den 19 september i år
har du möjlighet att påver-

”

Den 19
september
i år har
du möjlighet att
påverka Svenska
kyrkans framtid.

ka Svenska kyrkans framtid. Det gör du genom att
gå och rösta, men också
genom att ställa upp som
förtroendevald.
Under året kommer vi
att berätta mer om valet i
församlingsbladet. Vill du
redan nu veta mer eller få
kontakt med en nomineringsgrupp i pastoratet,
kontakta
valnämndens
kansli för mer information.
Min uppmaning till dig
som medlem är att använda din rösträtt den 19 september men också att engagera dig i Svenska kyrkan
som förtroendevald!

sven-inge
levin
valnämndens
ordförande
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... jan andersson, 76,
förtroendevald i Borensbergs kyrkofullmäktige.
Varför är du engagerad i
kyrkofullmäktige?
- Det blev bara så. Man
kan säga att jag sökte mig
till andra som också vill
göra en förändring.
- Jag är uppvuxen på
landsbygden i ett protestantiskt hem, och fostrades i att gå i kyrkan varje
söndag. Att ha en tro ingår
i livets koncept tillsammans
med att äta och sova.
Vad tycker du att för
samlingen ska arbeta med
kommande år?
- Jag är en förespråkare för att kyrkan måste
få överleva i den formen
som den alltid har varit.
Jag vill att kyrkan ska vara
som den är, traditionell.
Kyrkan är viktig för så
många människor. Kyrkan

är engagerad, hjälper på
olika sätt och ordnar med
träffar och resor för bland
annat gamla. Jag har stor
respekt för alla människor
som är volontärer, arbetar
ideellt och ställer upp. Jag
är mycket positiv till det
och vill stödja det.
- Vi kanske också kan
samarbeta med andra
trossamfund, för att ta
hand om varandra och hitta
gemensamma nämnare.
Vad tror du om Svenska
kyrkan i framtiden?
- Det kyrkan borde göra
är en översiktsplan och
börja med medlemsvård
nu, så att inte den negativa trenden med utträden
fortsätter. Vi behöver jobba
på att hitta någonting som
får människor att komma
till kyrkan utan att behöva
locka med något specifikt.
Vi behöver ställa oss frågan
själva; Hur vill vi att kyrkan
ska se ut?

... marie lindelöf, 36,
förtroendevald i Aska
församlingsråd.
Varför är du engagerad
i församlingsrådet?
- Jag fick frågan, och jag
tycker att det är viktigt
med ett blandat församlingsråd, åldersmässigt, för
att få lite fler infallsvinklar.
Min pappa har varit förtroendevald på olika nivåer
inom Svenska kyrkan, så för
mig har det varit naturligt.
Det är kul och intressant
att känna att man kan vara
med och påverka.
- Det här är ett sätt att
få vara med och påverka
verksamhet. Det är bra att
det finns mångfald för att
få många olika infallsvinklar.
Vad tycker du att
församlingen ska arbeta
med kommande år?
- Barn- och ungdomsarbetet är viktigt. Jag
tror att om kyrkan är en
självklarhet för barn och

unga så blir de även aktiva
som vuxna. Barn ska ha en
naturlig plats i församlingen
och i kyrkan.
- Det kommer nog bli
mycket arbete efter corona. Vi har insett saker som
vi måste förändra, både på
gott och på ont. Många
har kanske fått upp ögonen
för att kyrkan finns när det
inträffar en kris, och det är
bra. Vi behöver arbeta med
att få våra församlingsbor
att förstå att vi finns, även
när det inte är kris.
Vad tror du om Svenska
kyrkan i framtiden?
- Jag tror att Svenska
kyrkan har ett stort arbete
framför sig för att inte tappa medlemmar. Där tror jag
ett bra sätt att satsa är på
barn och unga. I framtiden
kommer vi att behöva jobba
på ett annat sätt med t.ex.
fastigheter och kyrkor. Vad
har vi för behov och vad
ska vi göra med alla lokaler?

... elin beck-friis, 44,
förtroendevald i Borensbergs församlingsråd.
Varför är du engagerad i
församlingsrådet?
- Det blev så av en
slump, jag halkade in på ett
bananskal. Jag tänkte att
jag får ta det som blir.
- Jag är ganska mycket
yngre än de andra som sit-

ter i församlingsrådet och
jag som är lite yngre kanske
har lite andra tankar. Jag
tycker att församlingsrådet
ska spegla hela församlingen, så det är viktigt att
det är personer med olika
åldrar, och blandat både
män och kvinnor. Det är bra
att man är olika. De äldre,
som kanske har varit med

i församlingsrådet ett tag,
har stor erfarenhet.
Vad tycker du att för
samlingen ska arbeta med
kommande år?
- Ett viktigt arbete är
att visa att kyrkan är till
för alla. Det ska vara en
välkomnande plats.
Vad tror du om Svenska
kyrkan i framtiden?

- Jag tror det kommer att
förändras så som samhället. Jag tror att vi behöver
visa att vi är en viktig del i
samhället. Under pandemin
och covid-19 har vi visat
på ett helt annat sätt att
kyrkan är viktig. Det kommer vi behöva bygga mer
i framtiden, och att arbeta
med medmänsklighet.

hallå där...
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Kyrkovalet 2021 – så kan

D

u som är engagerad i Svenska kyrkan kan ställa upp
som kandidat i kyrkovalet. Skulle du bli invald
får du vara med och bestämma vad kyrkan ska
satsa sina pengar på.
Karin Perers är ordförande
för kyrkomötet. Hon tycker
att de kandidater som väljs
in i kyrkovalet ska representera de breda grupperna av
kyrkotillhöriga.
– Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med
väldigt olika erfarenheter.
Det är då vi kan bilda goda
lag tillsammans.
Du som funderar på att
ställa upp i kyrkovalet behöver vara förankrad både i
din tro och i kyrkan. Du ska
ha lust att dela med dig av
det som du brinner för. Där
emot behöver du inte kunna bidra i teologiska samtal.
Karin tycker att det ska du
bara göra om du känner dig
bekväm med det:
– Det räcker med att du
har ditt engagemang i och
för kyrkan. Kyrkan bär tron
åt oss alla. Vi duger som vi
är. Det är Svenska kyrkans
människosyn!

DU vara med och påverka

kyrkokör med många unga
och frågade om någon ville
engagera sig i hennes nomineringsgrupp. Efteråt var
det två körmedlemmar som
tackade ja.
– Den erfarenhet jag har
efter många års arbete är
att väldigt många väntar på
frågan. När den kommer är
det förhållandevis många
som tackar ja. Det är lättare
att tacka ja än att kliva fram
och anmäla sig!
Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som
passar dig går det också
att bilda en ny grupp. Då
behöver ni vara ett antal
människor som har samma
vision och ni behöver stödpersoner för att kunna registrera en ny grupp.

gått samman i ett gemensamt pastorat. I så fall ska
det finnas församlingsråd i
varje församling. Vilka som
ska vara med i råden bestäms inte i kyrkovalet utan
efteråt.
– Det är föreskrivet att
det ska vara öppna möten
dit alla är välkomna att vara
med och föreslå vilka som
ska vara med i församlingsråden.
Kyrkofullmäktige
väljer sedan vilka som ska
ingå i församlingsråden, säger Karin Perers.
Karin Perers kommer från
en bondgård i Dalarna där
kyrkan var en självklar del
av livet. Hennes eget engagemang som förtroendevald startade när hon som
mycket ung kom till Stockholm och Sofia församling
på Södermalm. Hennes allra
första uppdrag var att delta
i arbetet med församlingsbladet.
– Kontakten med kyrkan
gav mig en hemhörighet i
storstaden, säger hon.

Maria Sandell

Karin tipsar också om
församlingsråden. Att vara
med i ett sådant råd är också ett sätt att engagera sig.
Ofta har flera församlingar

Läs mer om kyrkovalet
och om att ställa upp
i kyrkovalet på:
www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval

du som vill bli kandidat i kyrkovalet måste:
- vara medlem i Svenska kyrkan.
- vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund,
eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
- fylla 18 år senast på valdagen.
- vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

Alla är välkomna. Karin Perers, kyrkomötets ordförande,
anser att Svenska kyrkan behöver förtroendevalda som
representerar vanliga kyrkotillhöriga med många olika
erfarenheter. ”Är du ovan vid sammanträden? Det kan vi
lära ut!”
De viktigaste uppgifterna för dem som blir invalda
som lokala kyrkopolitiker är
att bestämma om kyrkans
pengar och verksamhet.
Direkt efter kyrkovalet
behöver de nyvalda bestämma hur församlingens
eller pastoratets budget ska
se ut. Där finns det möjlighet att välja vilka verksamheter som ska lyftas fram
och hur mycket man ska
satsa på byggnader, verksamhet och personal. Det
kan vara mycket konkret:
Vill vi satsa på en ungdomsledare, på musiklivet, på
stöd till äldre och ensam10

”

Min vision är att
kyrkan ska
fortsätta att vara
öppen och närvarande i hela landet
och finnas i både
glädje och sorg.
Karin Perers,
kyrkomötets ordförande
ma? Eller något helt annat?
– Den stora och riktigt
viktiga frågan är beslutet
om budget, den är ju ett

sätt att prioritera, konstaterar Karin.
Efter varje kyrkoval behövs också en ny församlingsinstruktion. I den formuleras vad församlingen
vill och åt vilket håll den
ska utvecklas. Det är ett
gemensamt arbete i församlingen att ta fram den.
Sedan beslutar kyrko
politikerna om församlings
instruktionen.
När du vill engagera dig
ska du börja med att ta reda
på vilka nomineringsgrupper som tidigare ställt upp
i kyrkovalet på din hemort.
Oftast finns det någon nomineringsgrupp du kan känna dig hemma i.
Karin tycker att de som
redan är aktiva i kyrkopolitiken har ett ansvar att fråga dem som hittills inte är
engagerade om de vill ställa upp. Själv gick hon som
ung kyrkopolitiker till en
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frågor och svar om kyrkovalet 2021

Vad
är kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen
tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till
kyrkomötet. Det är de beslutande
organ som styr församlingen eller
pastoratet, stiftet och Svenska
kyrkan på nationell nivå. Det
motsvarar ungefär kommun,
region och riksdag.

När
hålls valet?
På söndagen den 19
september. Valet hålls alltid den
tredje söndagen i september vart fjärde år.

Hur
röstar man?
Alla som får rösta får
hem ett röstkort till den adress
där man är folkbokförd.
På röstkortet står det vilken
vallokal du ska rösta i på valdagen.
Du behöver ta med dig röstkort och
legitimation för att kunna bevisa att du är du.
Över hela landet kan du förtidsrösta från och
med den 6:e och till och med den 19 september.
Du behöver ta med dig ditt röstkort och
legitimation. Röstar du via bud eller brevröstning
behöver du ett brevröstningspaket, som du kan
hämta eller skicka efter från församlingseller pastorsexpeditionen, stiftskansliet
eller kyrkokansliet.
Brevröstningspaketet innehåller en
beskrivning av hur du ska göra.
Läs den noga!
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Vem
får rösta?
Du ska vara
medlem i Svenska
kyrkan och ha fyllt 16 år
senast på valdagen. Runt
den 13 augusti plockar
man fram de så
kallade röstlängderna, där
alla röstberättigade
medlemmar står
med.

Vad
röstar man på?
De grupper som ställer
upp i kyrkovalet kallas för
nomineringsgrupper. I likhet
med politiska partier har de
program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål
kring vad Svenska kyrkan
ska arbeta mer eller
mindre med.

Hur
många röstar i
kyrkovalet?
Det första kyrkovalet, enligt
den form som finns nu, hölls 2001
och då röstade drygt 14% av de röst
berättigade. I kyrkovalet 2017 röstade
drygt 900 000 personer eller 19%.

l
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Är det verkligen någon idé att ha ett val när
valdeltagandet ligger på drygt 20 procent?
Svenska kyrkan är en folkkyrka – allas kyrka.
Det är det som evangelisk-luthersk betyder och
Varför finns
som Svenska kyrkan benämner sig som. Därför
det politiska partier i
är det grundläggande att kyrkan styrs på
kyrkan?
demokratiskt vis och att medlemmar har
När kyrkan och staten skiljdes
inflytande över viktiga beslut. Även om
åt år 2000 skapades en demovaldeltagandet hamnar på 20
kratisk ordning i Svenska kyrkan.
procent är det över 900 000
Styrningen delades mellan en teologisk
personer som röstar.
organisation, med kyrkoherdar, biskopar
och ärkebiskop som representanter och
en förtroendemannaorganisation med
personer valda av medlemmarna.
När kommer
Tanken med att politiska partier
resultatet?
ställde upp i kyrkovalet var att
De första preliminära och
försäkra sig om att allmännågorlunda säkra valresultaten brukar
heten skulle få inflyvara klara runt midnatt på valdagen.
tande i kyrkan.
En faktor som påverkar är hur många
som har förtidsröstat, eftersom en
del av de rösterna räknas
senare.
Hur går det med kyrkovalet
under corona-pandemin?
I och med pandemin och covid-19 kommer
kyrkovalet att behöva göra anpassningar för att valet ska
kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt.
På valkansliet finns en särskild ”corona-grupp”
som för dialog med Folkhälsomyndigheten.
Just nu arbetar vi med att ta fram en övergripande
plan och identifiera vilken typ av material som
kommer att behövas.
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Drömmer du om
att påverka i kyrkan?

l
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UPPTÄCK MER
Här finns information
som vänder sig till
nomineringsgrupper och
till dig som kandiderar.

Din röst behövs! Här kan du läsa mer om
hur du kan bli engagerad som förtroendevald i Borensbergs pastorat.
Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka där du som
medlem kan påverka kyrkans utveckling och framtid. Den 19 september i år
är det kyrkoval i Svenska
kyrkan.
Just nu pågår arbetet med
att hitta personer som vill
vara med och påverka. Kanske är det just du som får
förtroendet vid nästa val att
bli förtroendevald?
Vad innebär det att vara
förtroendevald?
De flesta förtroende
valda väljs för att ta ansvar
i församlingen eller pastoratet, andra i stiftet eller i
kyrkomötet. Gemensamt
för alla förtroendevalda är

att de får ett förtroende
av väljarna i kyrkovalet, att
vara delaktiga, att ta ansvar,
att samarbeta och att vara
med och utveckla helheten
i Svenska kyrkan. Kort och
gott bistå Svenska kyrkan
med kunskap, idéer och
framåtanda.
Hur blir jag förtroende
vald?
Det finns två sätt att
ställa upp i kyrkovalet.
Antingen ansluter du dig till
en nomineringsgrupp som
redan är aktiv eller också
skapar du en ny grupp tillsammans med människor
som delar dina värderingar.
Om du är intresserad av
att bli förtroendevald och

UNDER SAMMA HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act
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Är du intresserad av
att bli förtroendevald?
Ring expeditionen så får
du kontakt med pastoratets nomineringsgrupper:
0141-20 33 00.
Foto: Deborah Rossouw / Ikon

FASTEAKTIONEN 2021

vill veta mer kan du kontakta de nomineringsgrupper
som finns representerade
just nu.
Det är också möjligt att
bilda en helt ny nomineringsgrupp. Det krävs då
ett antal personer som vill
stödja er registrering samt
kandidater som vill ställa
upp och som är valbara.

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

Diakoniassistent
Anders Eriksson		

203336 anders.eriksson3@svenskakyrkan.se

Fornåsa/V.Ny/Gdg

Präster
Ilona Degermark		
Susanne Juhlin		
Theresia Österlund		
Jonas Sellgren		
Susanne Angelöf		
Gunilla Markgren		

203310
203311
203312
203314
203315
203318

Kyrkoherde
Hagebyhöga
Björkhälla
Aska/Fornåsa
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/Fornåsa

Kyrkomusiker
Lars Goldkuhl		
Natasha Innab		
Anne Eloff		
Carl Herlitz		
Malin Hellqvist		
Ulla-Maj Strand		
Isa Arkstedt Broberg

203330
203331
203332
203333
203334
203335
203336

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
isa.e.arkstedt@svenskakyrkan.se

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

ilona.degermark@svenskakyrkan.se
susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
theresia.osterlund@svenskakyrkan.se
jonas.sellgren@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
Mattias Gunnarsson
203345 mattias.gunnarsson@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
Fornåsa
Pastoratet
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Västra Ny/Godegård
Bberg/Klock/Tjällmo
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
samt varje helgfri måndag och torsdag mellan klockan
13.00-15.00. Välkommen att ringa eller besöka oss!

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 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.

