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

Vårens färggranna penséer i pastoratet, här vid Ask kyrka.

församlingsblad för
sommaren 2021
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”Kristendom är
ingen ideologi,
den är gemen
skap, delandet av liv
och själarnas gemen
skap i bröd och vin.”
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Susanne Ange
löf och Susanne
Juhlin planerar
olika pilgrimsleder
mellan pastoratets
alla kyrkor.
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Nyanställd
personal i
Fornåsa
församling längtar
tills verksamheterna
kan starta upp igen.
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Den 19 sep
tember är det
kyrkoval i Sve
rige. Tag chansen och
var med och påverka
pastoratets framtid.

krönika

notiser

”

Hoppets mysterium

S

å försvann andra pås
ken på raken. Det
känns nästan hopplöst,
men bara nästan. För alla
vet vi att det kommer en ny
påsk nästa år, med hoppet
om pompa och ståt.
Hur har det varit att gå in i
påsktiden utan att få gå på
gudstjänst, utan psalmsång,
utan få lyssna till texten om
påskens olika skeenden?
För mig personligen, fattigt,
tomt, en ökenvandring fylld
av saknad. Men med hjärtat
fyllt av längtan efter att få
återses i gudstjänstrummet,
sjunga, glädjas av alla gam
la vänner i församlingen.
Det känns som en försenad
uppståndelse i min själ.
Något som jag lärt mig
under coronatidens isole
ring med allt vad distans
innebär mentalt är; Kris
tendomen är ingen ideologi,
den är gemenskap, delandet
av liv, själarnas gemenskap i
brödet och vinet. Allt detta
är välsignelsens gåva.

Med
hjärtat fyllt
av längtan
efter att få återses.
Jag har ofta tänkt på pås
kens händelse som den be
rättas i evangelierna. Hur
den överlevt i över två tu
sen år. Då fanns inga tv-ka
meror som filmade det som
hände, inga journalister
från vare sig Dagens Ny
heter, Expressen eller Öst
göta Correspondenten som
övervakade, vare sig skär
torsdagen, långfredagen el
ler uppståndelsens morgon.
Vilket scoop de missade!
Nej, på plats fanns en
handfull vänner som vågade
sig dit.
Ändå mot alla odds, lever
berättelsen kvar än i dag,
över hela jorden firas Pås
kens budskap om livet, dö
den och uppståndne Kristus.
Miraklet som vi får möta.
Jag har ett starkt minne

följ våra digitala
gudstjänster
från Berga församling i Lin
köping för trettio år sedan.
Vi i Kyrkans Unga hade un
der lördagen efter långfre
dagen byggt upp ett berg
i kyrkan, som traditionen
kräver. Där fanns graven, en
grotta i berget. På söndag
en när församlingen hade
kommit för att fira påskens
glädjebudskap, så kröp mitt
under gudstjänsten ett litet
barn i treårsåldern in i gra
ven och satt där och lek
te. Rent reflexmässigt gick
mamman fram för att ta
hand om sitt barn och ta det
tillbaka i bänken. Jag minns
att vår präst sa, ”Låt barnet
få leka, se vilken fantastisk
symbol för uppståndelsen
och livet det är”.
Till oss alla i Borens
bergs pastorat vill jag säga;
Låt oss se fram emot nästa
påsk, i hoppets tecken i våra
16 kyrkor i pastoratet. Då
ska vi fira med pompa och
ståt så att taket lyfter sig!
jan johansson

En färggrann
fröjd.
Under
mitten av
april, strax
efter påsk,
var vårplan
teringen i
full gång på
pastoratets
alla kyrko
gårdar.

Varje söndag klockan 11.00
kommer en ny digital
gudstjänst ut på vår
Facebook-sida; Svenska
kyrkan i Borensberg
samt på vår Youtube-sida;
Borensbergs pastorat.
Aktuell information om
sommarens gudstjänst
firande kan du hitta på vår
hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

”

Kom, låt oss njuta av det goda som bjuds
och utnyttja världen med ungdomlig iver.


salomos vishet 2:6

varv och styra får ny askgravplats

diakon
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vårens alla blommor planterade

Anläggning pågår. På Varv och Styra kyrkogård har
befintlig askgravplats blivit fullbelagd och därför anläggs
nu en ny i anslutning till den tidigare. Den nya askgrav
platsen kommer att prydas med ett femkantigt rostorn,
som symboliserar de fem kyrkorna i Aska församling.
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våra kyrkor
har sommaröppet

Är du sugen på att åka runt
och titta på kyrkor i som
mar? I Borensbergs pastorat
håller alla kyrkor (förutom
Ekebyborna som drabbats
av fuktproblem) öppna alla
vardagar hela sommaren
mellan 10.00-15.00.
På vår hemsida hittar
du aktuell information om
öppettider samt vilka kyrkor
som även har helgöppet;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

grillkol från godegård

frågan

vad vill du göra i
sommar och har du
något sommartips?

Cool kol. Här rivs kolmilan i Godegård, kol hälls i krossen
och packas sedan i säckar. Bakom arrangemanget står
Godegårds skidklubb, i samarbete med Svenska kyrkan,
Linköpings stift, som har skänkt ved till kolmilan.

”jag arbetar här med stor glädje”
Sedan oktober 2020 har
Gunilla Markgren varit för
samlingsherde i församling
arna Godegård och Västra
Ny. Hon arbetade tidigare
i Björkhällakyrkan där hon
var verksamhetsansvarig
och kaplan för kyrkans för
skoleverksamhet, Stjärnan.
- Jag vill gärna vara med
och lägga grunden för ett
mer livaktigt gudstjänst
liv för alla åldrar. Där är
församlingarnas verksam
het under veckorna väldigt
viktig, säger Gunilla.
Gunilla tycker att yrket
är väldigt mångfacette
rat, vilket gör att man inte

tröttnar, för alla dagar är
olika.
- Jag tror att mötet med
människor har väldigt stor
betydelse, och det ser jag
fram emot, säger hon.
- Det är med stor glädje
som jag arbetar här. Och
arbetslaget känns piggt och
glatt.
- Ni är alltid välkomna
att höra av er till mig. Jag
hoppas att vi kan ses på
riktigt snart!
gunilla
markgren

0141-20 33 18
gunilla.markgren@
svenskakyrkan.se

utställning i älvestad kyrka

Älvestad kyrka firar 10 år den 22 maj, då den återinvigdes
efter brandrenoveringen 2011. I samband med firandet
kommer det i kyrkan att finnas en utställning. Utställ
ningen finnas kvar för beskådning under hela sommaren.
Kyrkan är öppen alla dagar mellan klockan 10.00-15.00.
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Lily, 8 år, och
Mila, 5 år, Nykyrka:
- Jag vill bada och grilla.
Man kan vara
med familjen
och leka,
säger Lily.
- Jag vill bada
och sitta på
altanen och grilla. Man kan
sitta ute på altanen och
fika, och sen kan man fika
med sina grannar, säger
Mila.
Gustav, 9 år, Klockrike:
- Jag vill bada
och vara
i mormor
och morfars
stuga. Fiska
också.
- Mitt tips är att bada, för
det är skönt att svalka sig.
Och att ha det riktigt gött.
Ester, 8 år, och
Joella, 4 år, Borensberg:
- Jag vill ha
poolparty.
Mitt tips är
äta mycket
glasstårta att
grilla marshmallows, säger Ester.
- Jag vill bada i Boren, och
äta glass, säger Joella.
- Och jag vill också grilla
marshmallows!

Olika pilgrimsleder planeras i pastoratet

J

ust nu pågår ett pilgrimsledsprojekt
i
pastoratet. Susanne Angelöf och Susanne
Juhlin har under våren
vandrat tillsammans en
gång i veckan för att planera en pilgrimsled mellan Orlunda och Nykyrka.

Planen är att det så små
ningom ska finnas en pil
grimsled mellan alla kyrkor i
pastoratet.
Utmed leden genom pas
toratet ska det finnas la
gom långa sträckor för både
halv-, heldags- och fler
dagsvandringar för den som
vill vandra på egen hand.
- Vi vill utforma flera
lättillgängliga pilgrimsvand
ringssträckor som vem som
helst kan gå. Det ska vara
lätt att hitta och förstå
vägbeskrivningarna utmed
sträckorna som vi utformar,
säger Susanne Angelöf.
Det finns redan i dag två
pilgrimsleder genom pasto
ratet som pilgrimscentrum
i Vadstena har skapat. Den
FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
För aktuell
information om
pastoratets alla
händelser se vår
hemsida; svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt

Pilgrimer. Susanne Angelöf och Susanne Juhlin planerar
pilgrimsleder mellan kyrkorna i pastoratet. I bakgrunden
syns Älvestad kyrka.
led som nu har börjat ska
pats ger en ännu bredare
möjlighet att vandra genom
de kulturbygder som pasto
ratet förvaltar.
- Traditionellt sätt går
man från kyrka till kyrka när
man pilgrimsvandrar, säger
Susanne Juhlin.
De olika sträckorna som
Susanne och Susanne hittills
har utformat är mellan 9
FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM
@svenskakyrkan
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan
i Borensberg
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och 14 kilometer. Sedan kan
man själv välja hur många
sträckor man vill gå i taget.
- Att pilgrimsvandra är
mer en inre resa än en yttre,
säger Susanne Juhlin.
- Det handlar om att tan
ken ska hinna med. Att man
hinner tänka klart sina tan
kar, vilket kan vara svårt att
hitta tillfällen till i livet, sä
ger Susanne Angelöf.
FÖLJ OSS ÄVEN
PÅ YOUTUBE
Borensbergs
pastorat
och se
våra digitala
gudstjänster.

fornåsa församling

”Vi ser mycket fram emot
att kunna mötas igen”
I Borensbergs pastorat har det pågått
nyrekryteringar av bland annat vakt
mästare, organist och församlingsherde.
Nu är all ny personal på plats.

S

edan i höstas har det
pågått rekrytering
av personal, med
tjänsteställe Fornåsa församling. Nu är alla nyanställda på plats och det är
ett glatt gäng som möter
mig utanför kyrkan.
- Det rullar på bra. Vi har ett
bra samarbete, lyssnar på
varandra och lär av varan
dra. Vi är en bra mix av olika
människor i arbetsgruppen,
säger
kyrkvaktmästare
Mats Larsson.
På grund av pandemin
pågår det ingen större för

”

Det är
välskötta
och fina
kyrkogårdar i
församlingen och
det vill vi värna om.

samlingsverksamhet i någon
av pastoratets församlingar.
- Förhoppningen är att
vi kan komma igång med
gudstjänster, i någon form,
under sommaren, säger Jo
nas Sellgren, församlings
herde i Fornåsa och Aska.
För att möta upp försam
lingsbor har olika digitala
försök pågått i pastoratet
en tid, så också i Fornåsa.
- Vi har precis startat en
samtalsgrupp via zoom. Det
är församlingsbor från både
Fornåsa och Aska försam
lingar som deltar i den nya
samtalsgruppen, säger han.
- Vår förhoppning är att
vi kan träffas på riktigt till
hösten, fortsätter Jonas.
- Just nu lever vi i den
digitala tiden. Jag har haft
digital kontakt med kören
under våren, men förhopp
ningen är att vi kan mötas
på riktigt igen i våra verk
6

”

Jag hoppas
att vi snart
kan komma
i gång med gudstjänstfirandet.
samheter till hösten, säger
Anne Eloff, kantor.
Årets
säsongsarbetande
kyrkvaktmästare i försam
lingen finns också på plats.
De började arbeta i april, la
gom till att vårplanteringen
drog igång.
- Vi ska försöka förvalta
det vi har här. Det är väl
skötta och fina kyrkogårdar
vi har i församlingen och det
vill vi värna om, säger Mats
Larsson.
Alla i personalstyrkan är
överens om att de ser fram
emot att restriktionerna ska
lätta så att verksamheterna
kan starta igen.

Personalstyrkan i Fornåsa församling. Ett glatt gäng träffades för fotografering i
blåsten vid Fornåsa kyrka. Isa Arkstedt Broberg, organist - Ingemar Törnroth, samord
nare - Sara Ingemarsson, församlingsassistent - Torbjörn Ekberg, Mattias Gunnarsson,
Mats Larsson och Emil Tergeland, kyrkvaktmästare - Jonas Sellgren, präst - Kristina
Johansson, församlingspedagog. Dessutom tillhör Anne Eloff, kantor, Anna Egberth,
kyrkvaktmästare och Jan Johansson, diakon, arbetslaget, men de kunde inte närvara vid
fototillfället.
- Jag hoppas att vi snart
kan komma i gång med
guds
tjänstfirandet, på nå
got sätt och i någon form,
säger Isa Arkstedt Broberg,
organist i hela pastoratet.
- Det ska bli skönt när
vi kan öppna upp igen och
träffas på riktigt på våra
olika mötesplatser. Vi ser

mycket fram emot att få
möta församlingen igen, sä
ger Kristina Johansson, för
samlingspedagog.
Förutom nyanställd per
sonal i församlingen har
även lokalerna i Fornåsa
församlingshem målats om
och fått nya möbler, för att
kunna inrymma personalen
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i den nya arbetsgruppen på
ett bra sätt. Förhoppningen
är också att församlings
expeditionen åter kan öpp
na till hösten.
- Det känns som om vi
börjar bli ett team nu, och
det känns bra, säger Sara
Ingemarsson,
försam
lingsassistent.
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Vilja och val

H

ur vill vi som med
lemmar i Svenska
kyrkan att Borens
bergs pastorat ska se ut?
Ett val är fast och det har
man som medlem anslutit
sig till genom dopet och sin
tro. Att vara med om att
förvalta kärleksbudskapet
i en över 2 000 år gammal
kedja av människor som
tagit till sig Jesu budskap
och låtit det växa inom och
utom sig själva. Den biten
är större än vad förnuftet
kan greppa. Vi är med i nå
got stort och förunderligt.

hallå där...
Du tänder ett ljus och
sänder några goda tankar
till kärlekens energifält som
sveper sin slöja runt vår
jord. Ljuset du tänt börjar
lysa inom en massa själar i
jordens alla hörn.
I rollen som kyrkorådets
ordförande är det min plikt
att fånga upp just din läng
tan efter universell kär
lek, ge dig möjlighet att
uttrycka den på ditt eget
unika sätt genom den helt
unika människa som du är.
För ingen är som du och
kommer aldrig att vara. En
engångsföreteelse i det
kosmiska mysteriet. Till
sammans kan dessa unika
varelser i pastoratet skapa
utrymme och möjlighet till
andlig utveckling. Vi behö
ver göra det tillsammans,
för där två eller tre är till
sammans i Jesu ljus, där är
han också med.
Tillsammans drar vi ett
eller två strån till stacken
och väver trådar som blir
till väven Borensbergs pas
torat. Tänk
om den blir
vacker!

Hur vill jag ta del av denna
förunderliga kraft i denna
tid och ta vara på det som är
mitt? Min stund på jorden!
Vi gör det lite praktiskt,
du kan vara aktiv i kyrkans
enkätundersökning som ska
skickas ut i pastoratet. Där
kan du visa vilja och klok
skap. Du kan delta i kyrko
valet och kryssa för någon
du tror kan ha något att ge
och som du tror på. Du kan
skänka en 50-lapp till Act.
Har du lite tro kan du låta
pengen göra samma resa
som de fem bröden och två
fiskarna, det är ruggigt bra
ränta, eller så får det vara jonny francén
bara en 50-lapp och det är
kyrkorådets
ordförande
gott nog.
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... kristina johansson,
församlingspedagog i
Borensberg, Fornåsa och
Klockrike församlingar.
Vad tycker du om att
arbeta i en förtroendemannaorganisation?
- Församlingsbor och
anställda bär tillsammans
ansvar för församlingen,
kyrkan och församlingslivet.
Den dubbla ansvarslinjen
är viktig att värna, då alla
får vara med och bidra och
tycka till.
Vad är det bästa med att
arbeta i pastoratet?
- Att få möta alla olika
människor här, att få dela
den kristna gemenskapen
och att få arbeta i den här
bygdens vackra kyrkor.
Hur ser du på samspelet
med förtroendevalda?
- Vi behöver bli bättre
på att samverka och föra
... lars goldkuhl,
kyrkomusiker i Borensberg,
Klockrike och Tjällmo
församlingar.
Vad tycker du om att
arbeta i en förtroendemannaorganisation?
- Jag tycker att det
känns som om att man har
en viktig uppgift. Kyrkan är
som en hjälpande hand.

dialog kring församlings
verksamheten.
Vad tycker du är viktigt
att församlingen arbetar
med kommande år?
- Jag tycker att det är
viktigt att arbeta med
gudstjänsten och mötes
platser för att dela tro och
liv för alla åldrar.
Varför är det viktigt att
rösta i kyrkovalet?
- För att vara med och
påverka och göra sin röst
hörd. Pastoratet har utfor
mat en församlingsenkät,
som ska skickas ut till alla
i pastoratet. Att svara på
den enkäten är ett sätt att
göra sin röst hörd. Genom
att ställa upp som förtro
endevald kan man vara med
och påverka mycket mer.
Det behövs människor med
olika erfarenheter som vill
arbeta för församlingarna i
pastoratet. Ställ upp själv,
nominera någon och gå och
rösta på valdagen!

... emma johansson,
församlingsassistent
i Aska församling.

Vad är det bästa med att
arbeta i pastoratet?
- Det bästa är att få
arbeta med människor,
att få sprida musik och
engagera och att hjälpa till
att fylla det inre rummet i
var och en av oss. Jag gillar
att få sprida ljus och glädje
och att få personer att lysa
tillsammans med andra.
Hur ser du på samspelet

med förtroendevalda?
- Det känns förtroligt och
härligt. Jag känner att man
är bekräftad, och tillsam
mans är vi starka och kan
bolla idéer med varandra.
Vad tycker du är viktigt
att församlingen arbetar
med kommande år?
- Förutom kör och
musikprojekt skulle jag
vilja att vi jobbar mer med

Vad tycker du om att
arbeta i en förtroendemannaorganisation?
- Det är trevligt, för på
något sätt kommer man
närmare de som man arbe
tar för. Det är ju folkvalda
personer som sitter i de
olika församlingsråden och i
kyrkorådet.
Vad är det bästa med att
arbeta i pastoratet?
- Att ha många kolle
gor. Det finns många som
man kan dra nytta av i
arbetslaget. Pastoratet är
stort och det sträcker sig
ju över både olika typer av
natur och kultur. Det är på
många sätt ett mycket rikt
pastorat.
Hur ser du på samspelet
med förtroendevalda?
- Jag tycker att vi har
en bra relation mellan de
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förtroendevalda och oss
anställda. Jag känner att
de lyssnar på oss och vi
lyssnar på dem. Det är en
relation som bygger på
både respekt och förtro
ende. De förtroendevalda
har fått förtroende av sina
medlemmar och vi anställda
har sedan fått förtroende
att utföra och möjliggöra.
Vad tycker du är viktigt
att församlingen arbetar
med kommande år?
- Jag tycker att vi be
höver skapa en gemensam
samsyn över hela pas
toratet. Vi är alla med på
samma båt och behöver
tillsammans sträva mot
samma mål.
Varför är det viktigt att
rösta i kyrkovalet?
- Vill man vara med och
påverka kyrkans och pasto
ratet framtid så bör man
rösta. Det tar ju inte heller
så lång tid att gå iväg och
rösta.
fritidsprojekt. Ett exempel
kunde vara att anordna
brädspelskväll. Det är också
viktigt att vi som kyrka
finns nära och tillgängliga.
Varför är det viktigt att
rösta i kyrkovalet?
- Demokrati är supervik
tigt. Det visar att vi tror på
framtiden. Så det är bara
att gå och rösta!
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Hon leder Svenska kyrkans största samarbetsprojekt

A

nki
Bondesson
leder sitt andra
kyrkoval som valgeneral
för
Svenska
kyrkans kyrkoval den
19 september 2021.
Hon utstrålar energi
och handlingskraft, två
egenskaper som kommer
väl till pass för att lotsa
den gigantiska valorganisationen genom förberedelser, utförande och
efterarbete.
Trots att hon varit chef se
dan hon var 20 år och är van
att leda stora projekt och
utvecklingsarbeten är hon
förvånad över hur komplext
ett kyrkoval är.
- Kyrkovalet är väldigt
regelverksstyrt i både stort
och i små detaljer, säger
hon.
- Det är också väldigt
IT-tungt, mer än jag före
ställt mig. Jag brukar säga
att kyrkovalet är Svenska
kyrkans största samarbets
projekt med 33 000 kandi
dater, 630 valnämnder, 650
nomineringsgrupper, stift,
församlingar och tusen
tals frivilligarbetare. Det är
enorma mängder detaljerad
information som ska nå till
många människor, med olika

om anki bondesson
Ålder Fyller 60 år under kyrkovalsåret
Familj Min man som är kyrkoherde i Gällivare-Malm
bergs pastorat, en son, ett bonusbarn och ett bonus
barnbarn.
Bor I Gällivare och Uppsala. Uppvuxen i Gällivare, född
Tjautjasjaure.
Tycker om Åka skidor, vandra och promenera, tycker
om fjällen, men gillar också storstan.

Att kunna påverka. Anki Bondeson, valgeneral för
Svenska kyrkan, säger att det är viktigt för alla att rösta
för att ta vara på sin möjlighet att påverka hur kyrkan ska
formas framöver.
foto: magnus aronson/ikon
bakgrund och förkunskaper.
Varför ska man rösta i
kyrkovalet?
- För att verkligen ta vara
på möjligheten att påver
ka hur kyrkan ska formas
framöver, svarar Anki Bon
desson rappt. Det är en stor
möjlighet att kunna påverka
den egna församlingen.
Men om man inte är
engagerad i församlingen,
spelar det då någon roll?
- Ja! menar Anki Bon
desson med emfas. Det är
ändå kyrkans förtroende
valda som beslutar om vil
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ka satsningar man ska göra
på orten. Kyrkan finns ute i
samhället, firar gudstjäns
ter men tar också hand om
kyrkobyggnader som ofta
betyder mycket på en ort.
Det är bara genom att rösta
som man har möjlighet att
påverka vad kyrkan där man
bor väljer att engagera sig i,
och göra.
Hur blev du valgeneral?
- Jag har alltid tyckt om
att jobba med organisa
tionsfrågor, med struktur
och projekt, så när tjäns
ten utlystes tyckte jag att

”

Det roligaste med jobbet är alla
dessa olika människor som är
engagerade och som jag träffar.

det lät väldigt spännande,
svarar Anki Bondesson. Jag
tycker om att jobba i en för
troendemannaorganisation.
Det är vanliga människor
som är med och beslutar och
bestämmer hur man vill ha
det, hur man vill att kyrkan
ska jobba. Det är spännande!
Det roligaste med jobbet,
säger Anki Bondesson utan
att tveka, är alla dessa olika
människor som är engage
rade och som hon träffar:
anställda, förtroendevalda,
kandidater och så väljarna,
förstås. Betydligt svårare
har hon att komma på vad

Anki Bondesson
som är utmanande i arbetet.
Hon tänker länge.
- Det är väl det här med
att nå ut med den detaljrika
informationen till så många
olika människor. Men det
är ju också det roliga! säger
hon till slut.
Anki Bondessons enga
gemang i Svenska kyrkan
började när hon skulle kon
firmeras. Det var gemen
skapen, sången och samta
len som lockade först, tron
växte fram efterhand. Efter
konfirmationen engagerade
hon sig i Svenska Kyrkans
Unga.
11

Vad är gudstro för dig?
- Det är lite som ett trä
ningspass det där med att
gå på gudstjänst, svarar
Anki Bondesson. Går man
inte så tappar man något.
Kontinuiteten i gudstjänsten
är viktigt. Jag behöver vara
i den gemenskapen för att
min tro ska vara levande.
Sedan är bönen viktig för
mig. Den ger mig hopp och
tröst så att jag aldrig känner
mig ensam.
Vad vill du säga till
väljarna?
- Ta vara på möjligheten
att vara med och påverka.
Din röst betyder mer än du
kanske tror. Kika gärna lo
kalt efter vilka grupper och
kandidater som ställer upp
och ta reda på vad de vill
och vad de står för, avslutar
hon.
Jiang Millington
LÄS MER om kyrkovalet
och om att ställa upp
i kyrkovalet på
svenskakyrkan.se/kyrkoval

om kyrkovalet 2021

Det nationella valet
Högsta beslutande organ inom
Svenska kyrkan är Kyrkomötet med 251
ledamöter. Det har möten två gånger om året
och kan jämföras med riksdagen.
Här tas principiella beslut som är viktiga. Vilka
psalmer ska finnas i psalmboken? Hur ska guds
tjänsterna genomföras? Vilka riktlinjer ska finnas
för Svenska kyrkans arbete för klimatet?
Det är exempel på frågor som
kyrkomötet har hand om.

Det här är kyrkovalet
Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar,
cirka 21 600 anställda och tusentals och åter
tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls
det val då drygt 19 400 förtroendeuppdrag
ska fördelas.

I

kyrkovalet 2021 är
det 5 miljoner personer som har rösträtt.
Det är medlemmar som
är minst 16 år gamla på
valdagen den 19 september.
För Svenska kyrkan är med
lemmarnas inflytande vik
tigt. För att kunna kalla sig
folkkyrka måste ju folket
vara med och styra. Det
gör man på tre olika nivåer:
lokalt, regionalt och natio
nellt. Parallellt med de nivå
erna finns också ett reli
giöst, teologiskt, ledarskap i
form av kyrkoherdar, bisko
par och ärkebiskopen.
Kandidater och
nomineringsgrupper
Personer som ställer upp i
kyrkovalet kallas för kandi
dater. De representerar oli

ka nomineringsgrupper. No
mineringsgrupperna driver
de frågor som de tycker är
viktiga för Svenska kyrkan
och i kyrkovalet röstar man
på de nomineringsgrupper
och kandidater som man
tycker bäst representerar
ens egna åsikter.
Kyrkostyrelsen ansvarar
för kyrkovalet
När kyrkomötet inte sam
manträder är det kyrko
styrelsen som leder det
nationella arbetet. Det är
kyrkomötet som utser de
14 ledamöterna och ärke
biskopen är dess ordföran
de.
Kyrkostyrelsen ansvarar
för att kyrkovalet genom
förs. De ser till att det finns
ett valkansli som arbetar
med valet. Valkansliet börjar
arbeta flera år innan valet
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5,8

... så många miljoner
medlemmar har Svenska
kyrkan.
ska genomföras. Det krävs
mycket arbete för att hålla
ihop alla inblandade. Det är
över fem miljoner personer
som har rätt att rösta. I för
ra kyrkovalet, 2017, ställde
33 000 kandidater upp.
I år har 761 nominerings
grupper registrerat sig. Det
finns 612 valnämnder, som
ansvarar för valen på lokal
nivå, 13 stift som ansvarar
för valen på regional nivå
och tusentals frivilligarbe
tare.


Jiang Millington

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

l
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Det regionala valet
På regional nivå väljer man
ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns
13 stift och deras uppgift är att stötta
församlingarnas arbete och att se till att försam
lingarna följer lagar och regler som finns om deras
verksamhet. Ska en kyrka renoveras kan stiftet hjälpa
till med expertiskunskap. Finns stora behov som till
exempel många hemlösa, kan stiftet samordna
hjälpinsatser. Stiften utser också församlingar
som bedriver verksamhet på finska,
samiska och teckenspråk till
exempel.

Det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofull
mäktige som man väljer. Kyrkofullmäktige utser sedan
ett kyrkoråd, som är som församlingens eller
pastoratets styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder
församlingens arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar
medlemmarna mest. Det handlar till exempel om vad
församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora
satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas
ned eller slås ihop. Ska församlingen samarbeta med det lokala
flyktingboendet? Ska det göras en stor satsning på barn som lever i
fattigdom? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för
att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka?
Det är sådana frågor som beslutas om
på lokal nivå.
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vi vill veta vad
just du tycker
Borensbergs pastorat har
skickat ut en församlings
enkät till alla hushåll i hela
pastoratet. Syftet med
enkäten är att få en bättre
bild av vad ni som försam
lingsbor har för förvänt
ningar på vår verksamhet
och vad ni kyrkobesökare
önskar av just er kyrka.
Enkäten kan besvaras via
de blanketter som skickats
ut via posten, eller på web
ben med hjälp av QR-koden
nedan.
Svara på enkäten om du
vill vara med att påverka
din kyrka!

personalnyheter i pastoratet
Anders Eriksson, som varit anställd som diakoniassisten
i pastoratet har nu slutat sin anställning. Per Karlsson,
som under 20 år har arbetat som kyrkvaktmästare, har
avslutat sin tjänst i pastoratet. Vi tackar dem båda för gott
arbete och vi önskar er lycka till med framtida projekt.

Är du gravrättsinnehavare
och vill ha hjälp med gravskötsel?
För mer info kontakta expeditionen
0141-20 33 00 eller besök
svenskakyrkan.se/borensbergspastorat

Ladda ned Kyrkan
Ladda ned Ladda
Kyrkan
ned Kyrkan

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern.
Med den kan du besöka en kyrka för att bland annat tända
ljus, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster.
Ladda
ned Kyrkan
Kyrkan är Svenska kyrkans app för
barn i förskole
åldern.
är Svenska
kyrkans
för Välkommen
barn
i förskole
åldern.
IKyrkan
appen finns
också tre
kortaapp
filmer.
till
Kyrkan!
Med den kan du besöka en kyrka för
attden
bland
tändaen kyrka för att bland annat tända
Med
kanannat
du besöka
ljus, hälla vatten i dopfunten och måla
ett kyrkfönster.
ljus, hälla
vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster.
Kyrkan
är finns
gratis och
finns
därkorta
appar filmer.
finns. Välkommen till Kyrkan!
I appen finns också tre korta filmer.
Välkommen
till
Kyrkan!
I
appen
också
tre
Är ni fler i familjen som
Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern.
Med den kan du besöka en kyrka för att bland annat tända
ljus, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster.
I appen finns också tre korta filmer. Välkommen till Kyrkan!
Kyrkan är gratis och finns där appar finns.

vill fylla i enkäten på
papper? Kontakta oss så
Kyrkan är gratis
finnserdär
kan vioch
skicka
ettappar
extrafinns. Kyrkan är gratis och finns där appar finns.
exemplar; 0141-20 33 00.

Foto: Kat Palasi /Ikon

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

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

14

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

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
203340 bo.westerin@svenskakyrkan.se

Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.
Pastoratsexp.

Diakon
Marie Johansson		

203309 marie.johansson1@svenskakyrkan.se

Pastoratet

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

203310
203311
203312
203314
203315
203318

Kyrkoherde
Aska
Bberg/Klockr/Tjällmo
Aska/Fornåsa
Bberg/Klockr/Tjällmo
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
Bberg/Klockr/Fornåsa

Kyrkomusiker
Lars Goldkuhl		
Natasha Innab		
Anne Eloff		
Carl Herlitz		
Malin Hellqvist		
Isa Arkstedt Broberg

203330
203331
203332
203333
203334
203336

lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se
natasha.innab@svenskakyrkan.se
anne.eloff@svenskakyrkan.se
carl.herlitz@svenskakyrkan.se
malin.hellqvist@svenskakyrkan.se
isa.e.arkstedt@svenskakyrkan.se

Borensberg/Tjällmo
Bberg/Klockr/Tjällmo
Fornåsa
Aska
Västra Ny/Godegård
Pastoratet

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						
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

Bberg/Klockr/Fornåsa
Aska
Bberg/Klockr/Tjällmo
Borensberg

Bberg/Klockr/Tjällmo
Bberg/Klockr/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
Youtube Borensbergs pastorat
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!
Semesterstängt på eftermiddagarna under vecka 28-32.

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.

