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

En vy över slätten där man kan skymta Lönsås kyrka.

Församlingsblad för
hösten 2021
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”Ta inte demokratin för given.
Bara ett par
generationer bort
fanns inga allmänna
val – för alla”
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Borensbergs
pastorat ska
arbeta efter tre
nya fokusområden
för att kunna sträva
mot samma målbild.
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Genom
skapelsen
får vi både
njuta av naturens
skönhet, men även
dess skörhet.
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Den 19
september
är det
kyrkoval i Sverige.
Glöm inte att rösta
och gör din röst hörd!

krönika

notiser

Viktiga steg för demokratin

H

östens kyrkoval närmar sig nu snabbt.
När vi går in i förtidsröstningslokalen eller vallokalen är vi del av en demokratisk tradition som är lätt
att ta för given. Gör inte
det. Bara ett par generationer bort fanns inga allmänna
val – för alla.
Min farmor Maggie blev
myndig 1920. Först året
därpå blev det möjligt för
henne och för andra kvinnor rösta för första gången.
Demokrati är inte självklart,
och bästa sättet att värna
den är att använda den.
När Svenska kyrkans kyrkotillhöriga röstar i kyrkovalet
visar vi ett konkret engagemang för den kyrka som hela
60 procent av Sveriges befolkning tillhör. Kyrkan bildar
ett finmaskigt nät över hela
landet och finns närvarande
i städer, på småorter och på
landsbygden.
Kyrkan bärs upp av bland
annat de förtroendevalda,

Demokrati
är inte
självklart,
och bästa sättet
att värna den är att
använda den.

”

de som du nu har chans att
rösta fram.
När jag tittar på listan över
de som kandiderar till församlingar i Linköpings stift
ser jag en imponerande
bredd. Här finns frisörer,
professorer,
travtränare,
lärare, läkare, kockar, undersköterskor, chaufförer …
En del är studenter, andra är
pensionärer. De bor i stadskärnor, förorter och småbyar.
Olikheterna berikar. För
att tala med Paulus ord, i
Romarbrevet 12: 4–5:
”Ty liksom vi har en enda
kropp men många lemmar,
alla med olika uppgifter,

så utgör vi, fast många, en
enda kropp i Kristus, men
var för sig är vi lemmar som
är till för varandra”.
Alla delar är lika nödvändiga, vi är en folkkyrka, och vi
hjälps åt – till exempel genom att rösta.
I kyrkovalet har man rösträtt från det att man fyllt
16 år, det glöms ibland
bort. Du som är mor- eller
farförälder eller förälder, ta
alltså med din 16-åring till
förtidsröstningen eller på
valdagen. Och du som är 16
år och äldre, påminn dina
föräldrar och mor- och farföräldrar att det är dags att
rösta!
Tillsammans tar vi ansvar
för kyrkan i nuet och framtiden.

Framtiden är fortfarande
svår att förutse, och det
är svårt att veta exakt hur
vi kommer att fira våra
gudstjänster. Det är också
svårt att veta hur höstens
verksamheter kommer att
se ut och när vi kan starta.
På vår hemsida hittar du
alltid aktuell information om
vad som gäller för stunden;
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

gudstjänstfirandet kunde starta upp

foto: johan andersson
Uppstart. I juni kunde pastoratet äntligen börja fira gudstjänst igen, i och med lättare restriktioner från Folkhälso
myndigheten. I Godegårds kyrka bjöds det in till sånggudstjänst söndagen den 20 juni, och ett tjugotal besökare
kunde delta, med covidsäkra avstånd mellan varandra.

Gud, välsigna i dag alla väljare,
så att vi vet vad vi gör,
och alla valda,
så att de det vad de ska göra.

”



martin lönnebo, bönboken

läger inför konfirmationsgudstjänst

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 november.
Sara Ingemarsson och Lisen Lingefors, Carl Herlitz 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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webben håller
dig uppdaterad

foto: nils-åke carlsson
Fysiskt läger. Efter att ha deltagit i konfirmandverksamhet digitalt i ett år kunde årets konfirmationsgrupp få
träffas på riktigt och åka på lägerverksamhet tillsammans.
Bilden är ifrån höghöjdsbanan vid Sörsjön.
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än är det inte för
sent att svara!
Borensbergs pastorat vill
veta vad ni församlingsbor
har för förväntningar på
vår verksamhet och vad ni
kyrkobesökare önskar av
just er kyrka. Så passa på
och svara på pastoratets
församlingsenkät. Fyll i
enkäten
direkt på
webben
med hjälp
av QRkoden.

hallå där...
... malin helgesson
molin, som har arbetat
som förvaltningsassistent
i pastoratet sedan 2015
och som sedan den första
februari blivit kyrkogårdschef i pastoratet.
Vad innebär din nya
tjänst?
- Jag är ansvarig för alla
våra kyrkogårdar i pastoratet och personalen
som arbetar där. Jag ska
ge vaktmästarna ute på
kyrkogårdarna de bästa
förutsättningarna för att
göra ett så bra jobb som
möjligt. Så att vi kan fortsätta att ha välskötta och
rofyllda kyrkogårdar med
en inbjudande miljö.
Vad är det bästa med ditt
arbete?
- Det bästa (och det
sämsta) med mitt jobb är
att det händer saker hela
tiden! Det är mycket som
händer när man har ansvar

äntligen är på väldigt god
för 15 kyrkogårdar och
väg att anlägga en askgravdess personal. Men jag får
lund vid Björkhällakyrkan.
bra hjälp av mina kollegor
Ett projekt som dragits i
både på expeditionen och
långbänk under många år.
på kyrkogårdarna.
- Sen ser jag fram emot
Vad ser du fram emot att
kyrkovalet! Kommer vi få
få göra i pastoratet i år?
- Vi har dragit igång stora några nya förtroendevalda
att samarbeta med efter
projekt inom begravningsårsskiftet? Gå och rösta!
verksamheten, våra kyrkogårdar ska få digitala gravFem snabba frågor:
kartor, något som kommer
Bok eller film? Bok.
att underlätta arbetet för
Kaffe eller te? Svart kaffe
oss i framtiden. Vi har ockOrdning eller kaos? Kaos.
så under våren kontrollerat
I alla fall om man tittar in på
alla gravstenar på en av
mitt kontor …
våra kyrkogårdar, så att de
är säkra. Detta arbete kom- Våffelcafé eller
mer att fortsätta framöver. sopplunch? Sopplunch
Det är vår skyldighet som
Midnattsmässa eller
huvudman att göra detta,
julotta? Julotta. Jag är
något som varit eftersatta
ingen kvällsmänniska.
under många år. Sedan är
det gravrättsinnehavarens
malin
ansvar att säkra stenen om
helgesson
molin
det skulle behövas.
0141-20 33 03
- En annan sak som jag
malin.helgesson
ser fram emot är att vi
@svenskakyrkan.se

dränering vid
ekebyborna kyrka

kvällsandakter i
ask och lönsås

mötesplats med
bön och frukost

våffelcafé
i björkhälla

Under hösten planeras det
kvällsandakter i Fornåsa
församling. Det är Ask och
Lönsås kyrka som kommer
att ha veckoandakter varje
vecka i sina kyrkor, från
och med vecka 33.
I Lönsås kyrka kommer
andakt att firas på
måndagar klockan 18.30.
I Ask kyrka kommer
andakt att firas på
torsdagar klockan 18.30.
Välkomna!

Under hösten kommer vi
starta en ny mötesplats;
Morgonbön med enkel
frukost klockan 08.4510.00 med start den 1/9.
På onsdagar ojämna veckor
ses vi i Västra Ny och på
onsdagar jämna veckor ses
vi i Godegård (ej vecka 44).

Under hösten startar vi
Våffelcafé för alla åldrar
i Björkhällakyrkans
församlingssal på
torsdagar klockan
10.00-12.00
den 23/9, 21/10, 18/11
samt 16/12.

Kontakt: Jonas Sellgren

I Godegårds församlingshem
kommer det att starta en
Bibel och samtalsgrupp den
24/8 klockan 18.30 som
ska träffas var tredje vecka.
Kontakt: Gunilla Markgren.

kyrkoherdeg
mottagnin

Soppluncher i Björkhällakyrkans församlingssal
på torsdagar klockan
11.30 den 7/10, 4/11
och 2/12.
Kontakt: Marie Johansson

Du är
viktig.
Tillsammans funderar vi
på livet, kärlek,
vänner, döden,
sorg, glädje, ondska.
Vad och vem Gud?

i Varv och Styra kyrka
den 19 december
klockan 11.00

anmäl dig som konfirmand i dag!
svenskakyrkan.se/
duarviktig

Grävarbete. Ekebyborna
kyrka har under en tid
brottats med fuktproblem.
För att få bukt med detta
startades det i början av
juni ett dräneringsarbete
runt kyrkan.
Arbetet med dräneringen
blev klart i somras under
vecka 27.

FÖLJ OSS PÅ
WEBBEN
För aktuell information om pastoratets alla
händelser se vår hemsida;
svenskakyrkan.se/borensbergspastorat/aktuellt
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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.

fokusområden

sommarmusik i aska församling

Borensbergs pastorat ska
fokusera på tre områden
Kyrkofullmäktige har beslutat att pastoratet under
kommande år ska arbeta utifrån tre fokusområden. Från
dessa områdens ska vi sedan under början av nästa år
utforma en församlingsinstruktion, som är pastoratets
måldokument. Här är en sammanfattning av de områden pastoratet ska arbeta utefter.
Ideella- värdefulla
och kompetenta medskapare

Gränsöverskridande gemenskap
I vår kyrka har vi under lång tid delat in
våra verksamhetsgrupper och gudstjänster efter ålder, geografi och/eller kön,
ibland också med hänvisning till specifika
levnadsförhållanden (till exempel
familjegudstjänster).
Detta kan ha begränsat församlingsbor
till en homogen sfär som kan hämma
snarare än utveckla.
Vi vill därför under de närmaste åren
fokusera extra mycket på den gräns
överskridande gemenskapen, för att låta
församlingsbor i olika åldrar och från olika
delar av vårt brokiga pastorat hitta nya
vänner och nya sammanhang där vi kan
växa i tro tillsammans.
Vi vill arbeta hårt på att integrera
arbetslagen så att klyftan mellan
verksamhetspersonal och stödpersonal
minskar och där man villigt hjälps åt
med att förmedla tro, glädje och hopp
till våra medmänniskor i församlingarna.

Vilken rikedom det är med alla dessa
ideella krafter som vi har samlade i vår
kyrka. Och vilken rikedom vi går miste
om då vi inte tar flera medmänniskor i
anspråk och låter dem vara en betydelse
full del av vår kyrkas liv och växt. Så
mycket kompetens och kraft som skyms
för att vi fokuserar på att anställd personal ska vara ”den verkställande parten”.
Gemenskap bygger vi genom att samlas
och arbeta mot ett gemensamt mål.
Ideella medarbetare behöver få en
större plats i våra sammanhang, och de
idéer och lösningar som frodas bland
våra församlingsbor bör få utrymme att
formas och tas på allvar. Biskop Martin
Modéus menar att anställd personal ska
vara möjliggörare. De får ha den underbara uppgiften att möjliggöra engagemang och aktivitet. Ett förändrat synsätt
på vår förmåga öppnar nya dörrar in i
kyrkans mötesplatser.
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Innovation förankrad
i tradition
Förändring är svårt, men
också nödvändig för att vi
ska utvecklas.
Som kyrka är vi tradi
tionsbärare och det är en
viktig funktion som vi ska
ta på stort allvar. Traditioner förankrar oss i historien, till de som tidigare
engagerat sig, längtat och
arbetat för vår kyrkas
gemenskap. Den förankringen ska vi värna om då
ett avbrott i traditionen
kan medföra avbrott
i relationer och i
församlingsgemenskapen.
Så hur utvecklar vi
traditioner i de sammanhang där vi finns för att de
ska vara relevanta också
för nya generationer församlingsbor?
Tillsammans får vi vara
påhittiga, lustfyllda och
prestigelösa i bärandet
och skapandet av traditioner i våra församlingar.
Vi får samtala kring ”hur”
och ”varför” och skapa en
växande gemenskap.
Låt idéer ta plats!
Prova dem! Våga säga ja
i stället för nej!
Möjliggör!

Tillsammans
är vi starkare,
i Gud är vi ett!

Sommarsånger. De här bilderna är tagna under musikgudstjänsten den 11 juli i trädgården vid Hagebyhögagården. Salome Paping och Jonathan Niklagård bjöd på
sommarklassiker och vackra poplåtar. 

foto: carl herlitz
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Ditt liv en del av skapelsen

4. utan vatten inget liv, samma vatten
som en gång blev till ingår i det eviga
kretsloppet. En droppe vatten på din
tunga är smaken av skapelsens morgon.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”
Den luft vi andas, det vatten vi dricker har sitt
ursprung i livets födelse på vår jord.
Från mikrobiologins allra minsta delar till det vi
kallar för kosmos, det oändliga, finns till i ett
system som vida överträffar vår förmåga att
förstå. Vad vi än tänker och tror om vår planets
uppkomst, så delar vi ansvaret för dess
fortsatta existens som en plats för liv, ett liv vi
fått som en gåva från någon vi kanske känner
eller bara anar.

3. vi tar på oss olika masker,
som ett skydd för att inte
visa oss svaga. Vi skyddar oss
bakom olika roller,
som vi måste spela i våra liv.
VILL DU SE MER?
Följ QR-koden
till vår
Youtube-kanal.

2. vi fick lämna tryggheten
i mammas mage, Adam och
Eva fick lämna tryggheten i
Edens lustgård.

5. växter som får energi av solen, vattnas
av regnet, suger upp näring ur jorden, renar
vår luft och ger oss och alla djur föda. Det
lilla bladet är ett skapelsens under.

6. kräldjur, däggdjur, fiskar och
fåglar alla lika unika, alla anpassade
till ett liv just på den plats de lever.

7. du och jag håller
hela jordens framtid
i vår hand, vi har fått
ansvaret. Vi har ätit
av kunskapens träd.

1. du och jag är skapade lika nakna som
Adam och Eva i bibelns skapelseberä
ttelse,
utan skydd för allt som kan skada oss.

6
8

7
9

en del av skapelsen

Filminspelning. Att arbeta med digitala kanaler har blivit vanligare sedan
pandemin bröt ut. Det krävs planering, att filma material och sedan klippa
ihop allt till en film innan det kan publiceras på webben.
Förberedelse. I Godegårds
kyrka förbereds psalm
tavlan med rätt siffror inför
en filminspelning.

Sommarlovsaktiviteter. Under sommaren kunde pastoratet bjuda in
barn till sommarlovskul på olika platser. Här ifrån Björkhällakyrkan där
barn i mellanstadieåldern fick skapa sina egna drakar och sedan kunde
de provflyga dem, innan regnet kom.
10
6

Sommarlovskul. Under sommaren kunde pastoratet
bjuda in barn till sommarlovskul på olika platser. Här
ifrån Tjällmo där barn i årskurs 3 och 4 fick måla och
skapa hinder till en käpphästhoppbana.

Sommarplantering. Så här färgsprakande ser det ut i början av juni på alla våra kyrko
gårdar i samband med att sommarens blommor ska planteras. Bilderna är tagna på Västra
Ny kyrkogård.
11
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kyrkovalet 2021

Du som är väljare
är viktigast av allt

N

u börjar en av de roligaste veckorna jag
vet och som inträffar vart fjärde år... nämligen
Kyrkovalet.
Det är med lite pirr i magen
som vi antar denna utmaning igen. Allt ska gå rätt
till, inget får bli fel. Alla ska
känna sig trygga med att
vi hanterar just deras röst
alldeles korrekt. Vi ska ha
generösa öppettider så att
alla har möjlighet att komma och rösta precis när det
passar just dem. Just i år så
ska vi dessutom se till att
det är Corona-säkert också, så utmaningar finns det
gott om …
Men det absolut roligaste
med valet är mötet med
alla fantastiska väljare som
vi får träffa och ha en pratstund med.

Det
roligaste
med valet
är mötet med alla
fantastiska väljare
som vi får träffa.

”

välkommen den 8 och 15
september mellan klockan
17.00-20.00.
Lova mig att just Du
kommer och påverkar hur
din kyrkoavgift ska användas! Vilka verksamheter vill
du ska finnas i just din församling och vad är viktigast
för just dig?
Oavsett om det handlar om Kyrkovalet eller om
värmen i ditt hus eller de
senaste inredningstrenderna så är det aldrig för sent
att rannsaka sig själv, sina
val och vad de har för påverkan. Det börjar med dig.
Och mig.
Ta med dig ditt röstkort
och din legitimation så ses
vi snart!

Om ni önskar rösta på en
annan dag än själva valdagen så är ni välkomna att
förtidsrösta hos oss i Kyrkans Hus, på Bergvallagatan 3, under perioden 6-11
september samt 13-18
helene
september mellan klockan
leander
9.00-11.00. Du är också förvaltningschef
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hallå där...
... gunnar johansson,
Fågelstad, förstagångs
väljare.
Vet du vad
kyrkovalet är?
- Ingen aning.
Eller på ett ungefär. Man väljer
personer som
får bestämma hur Svenska
kyrkan ska styras.
Kommer du att rösta?
- Ja, självklart.
Det är din första gång att
rösta, hur känns det?
- Skönt.
Vad tycker du att församlingen ska arbeta med
kommande år?
- Med olika verksamheter.
Jag tycker ändå att det har
fungerat bra under pandemin med att hitta olika
lösningar. Så ett fortsatt
sådant arbete vore bra.
Vad tror du om Svenska
kyrkan i framtiden?

frågan

Kyrkovalet är ett viktigt
val eftersom Svenska
kyrkan är en demokratisk
folkkyrka och i kyrkovalet
har människor en möjlig
het att påverka.
Vi frågar tre unga i
pastoratet vad de skulle
vilja göra.

- Även om man inte är
troende så besöker många
kyrkan, så jag tror att våra
kyrkor kommer att finnas
kvar på något sätt, även om
medlemsantalen sjunker.
... karl blomgren,
Sjökumla, förstagångs
väljare.
Vet du vad
kyrkovalet
är?
- Det är ett
val där man får
välja vilka som
ska styra och bestämma
inom Svenska kyrkan.
Kommer du att rösta?
- Ja. Men jag vet inte på
vad än.
Det är din första gång att
rösta, hur känns det?
- Det är bra att man får
vara med och påverka.
Vad tycker du att församlingen ska arbeta med
kommande år?
- Jag tror att man behö-

ver arbeta med att komma igång ordentligt efter
corona-pandemin igen. Så
att allt blir mer som vanligt,
som det var innan.
Vad tror du om Svenska
kyrkan i framtiden?
- Jag tror att antalet medlemmar kommer att minska
så det kan bli svårt att
upprätthålla alla kyrkor som
de är. Kanske behöver man
i framtiden prioritera och
kanske sälja eller bygga om
vissa kyrkor.
... erik johansson,
Godegård, förstagångs
väljare.
Vet du vad
kyrkovalet
är?
- Typ. Jag
följde med
pappa en gång
när han röstade.
Nu ska jag läsa på.
Kommer du att rösta?
-Ja.

Det är din första gång att
rösta, hur känns det?
- Underbart!
Vad tycker du att församlingen ska arbeta med
kommande år?
- Mer körverksamhet,
speciellt för de äldre. Jag
tror att det är viktigt för
dem att ha någonting att
göra, de uppskattar gemenskapen och att sjunga.
- För oss yngre tycker
jag det ska vara träffar
oftare, vi har kul när vi ses
och gemenskapen är viktig
även för oss.
Vad tror du om svenska
kyrkan i framtiden?
- Jag tror kyrkan kommer
att finnas kvar, men det
behövs lite förändring,
speciellt i kyrkorna. Att bara
sitta still i hårda kyrkbänkar
och lyssna blir tråkigt. Mer
upplevelser!

vad skulle du vilja att borensbergs pastorat skulle göra, om du fick bestämma?
Signe Liew,
Västra Ny:
- Ordna med
roliga resor och
läger.
Vi brukar se på
film, pyssla och
leka ibland när det är lov och
det är roligt.

Alex Edström,
Västra Ny:
- Cyckel
utflykter, bada,
lekdagar och
fotbollsmatch.
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Dino Agnese,
Gogegård:
- Skogs
utflykter med
uppdrag, typ
som tävlingar
och fotbolls
match.
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Helenas självklara val – ”Jag bidrar med att vara mig själv”

E

fter pensionen engagerade sig Helena Puula Niemonen
kyrkopolitiskt. Som tillhörande den finlandssvenska minoriteten i
Sverige tror hon att hon
bidrar med viktiga perspektiv.
För Helena Puula Niemonen
var yrkesvalet självklart. Efter att ha varit aktiv i Kyrkans unga blev det som en
naturlig utveckling att fortsätta inom kyrkan. Vid 22
års ålder vigdes hon till diakon i Helsingfors.
- Att få känna att man
faktiskt kan göra en insats
som spelar roll i en människas liv, vandra en bit på vägen
tillsammans så att den som
har sökt hjälp blir hjälpt, det
är det mest fantastiska med
att vara diakon, säger Helena.
Det är Guds hand som
leder en i arbetet, tror hon.

I Finland
är vi inte
så ”lagom”
utan mer rakt på
sak.

”

Engagerad
efter pension.
”Som förtroendevald är man ju
vald för att titta
på helheten och
verka för hela
församlingens
bästa, men utan
att glömma den
gruppen som
har velat att jag
blir vald”, säger
förtroendevalda
Helena Puula
Niemonen.
 foto: mattias
pettersson
Kanske var det Guds hand
som ledde henne att vid
40 års ålder bryta upp från
Finland och anta en diakontjänst i Eskilstuna. I Sverige
fanns redan en syster och
några goda vänner, men
Helena hade bara en knagglig skolsvenska och fick
kämpa med språket.
- Jag fick lära mig ordet
”lagom”. I Finland är vi inte
så ”lagom” utan mer rakt på
14

sak. I Sverige behöver man
linda in sina tankar lite mer.
Vara lite mer ”lagom”, säger
Helena och skrattar.
I Sverige engagerade sig
Helena mycket i församlingslivet. Först som anställd
och sedan, efter pensioneringen, som förtroendevald
i kyrkofullmäktige. Hon ville
bidra med sin långa och breda arbetslivserfarenhet från

om helena puula niemonen
Ålder 68 år
Familj Man, tre bonusbarn och åtta bonusbarnbarn
Intressen Under pandemitiden har det varit mycket
läsande. Vitt och brett och lättläst för att må bättre
under pandemitiden. Försöker läsa författare från olika
världsdelar, annars handarbeten.
Bor i Eskilstuna
Förtroendevald 2017-2021

både Sverige och Finland.
Under sitt yrkesliv har hon
arbetat i församling, på stift
och i utlandskyrkan.
- Jag säger hellre att jag
är förtroendevald än kyrkopolitiker för det säger mer
om uppdraget, att man har
fått ett förtroende att representera församlingen.
Som
sverigefinländare
med sjungande finsk brytning och ofta med anställningar som specifikt riktats
till den finsktalande minoriteten, vet Helena att det
fanns sverigefinnar som
personröstade på henne i
valet 2017 för att de såg
henne som deras representant. Det gjorde att hon
kände ett ansvar att uppmärksamma det sverigefinska perspektivet. Det är en
balansgång.
- Som förtroendevald är

Man kan
vara betydelsefull
i ett sammanhang
där många jobbar
mot ett gemensamt mål.

”

Helena Puula Niemonen
man ju vald för att titta på
helheten och verka för hela
församlingens bästa, men
utan att glömma den gruppen som har velat att jag blir
vald, säger hon.
Det har varit fyra spännande lärorika år, tycker
Helena. Demokrati i kyrkan
är viktig. Vi har ett system
med förtroendevalda som
är med och styr församlingen och då behövs det folk
15

som är beredda att bära sin
del av ansvaret, menar hon.
Vad har hon själv bidragit
med, tror hon? Helena funderar och svarar:
- Jag har bidragit med att
vara mig själv och att lyssna
och samarbeta med andra
så att det som behöver göras blir gjort.
Åren som förtroendevald
har gjort Helena modigare,
tror hon. Det tog ett tag
att vänja sig vid att höra sin
egen röst i möten.
- Det vore i mina ögon
bra om man slutar säga ”lilla jag”. Jag kan vara en ”stor
jag”, om jag vill. Man kan
vara betydelsefull i ett sammanhang där många jobbar
mot ett gemensamt mål.

Jiang Millington

LÄS MER om kyrkovalet
och om att engagera dig
i kyrkovalet på
svenskakyrkan.se/kyrkoval

om kyrkovalet 2021

Så röstar du i kyrkovalet
Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet:
i vallokalen, med bud, med brev eller förtidsröstning i lokal. Valdagen är den 19 september
2021. Då röstar du i den vallokal som står på
ditt röstkort.

R

östkortet får du
hem i brevlådan
några veckor före
valet. Du tar med dig
röstkortet och din legitimation. I vallokalen finns
det valsedlar på alla de
nomineringsgrupper som
ställer upp i valet inom
det område där du bor.
Man röstar genom att välja
de valsedlar med den eller de nomineringsgrupper
som man vill rösta på. Valsedlarna har tre olika färger
för att skilja de olika valen
åt. För val till kyrkofullmäktige, som rör församlingar
och pastorat lokalt, är det
vita valsedlar. Val till stiftsfullmäktige, som rör stiften
på regional nivå, är det rosa
valsedlar.
För kyrkomötet, som är
Svenska kyrkans högsta be-

slutande organ på nationell
nivå, är det gula valsedlar.
Valsedlarna finns i lokalen
där du röstar. När du kommer dit möter du en valarbetare som kontrollerar att
du har kommit till rätt vallokal. När det är din tur visar en valarbetare dig till ett
ledigt ”valbås”, ett avskilt
utrymme där du kan rösta
utan att någon ser vad du
röstar på. Du lägger en valsedel per val i vart och ett
av de tre kuverten. Det vill
säga, ett kuvert ska innehålla en vit valsedel, ett kuvert en rosa valsedel och ett
kuvert ska innehålla en gul
valsedel. Kuverten ska vara
stängda.
När du har stoppat ned
valsedlarna och stängt kuverten går du fram till bordet för att lämna över kuverten. Först får du visa ditt
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röstkort och din legitimation och du prickas av i röstlängden. Det är en kontroll
som görs för att försäkra
sig om att ingen ska kunna
fuska och utge sig för att
vara någon annan, eller försöka rösta mer än en gång.
Därefter får du lämna över
kuverten och personen som
tar emot dem stoppar ner
kuverten i tre olika låsta lådor medan du ser på. Då ser
du att dina röster har tagits
om hand på rätt sätt.
Om du inte hittar ditt
röstkort kan du beställa ett
nytt röstkort, s.k. dubblett
röstkort, på svenskakyrkan.
se/kyrkoval. Du kan också
få ett nytt röstkort utskrivet på din pastorsexpedition och i en del lokaler för
förtidsröstning.


Jiang Millington

Rösta i kyrkovalet
Att rösta i vallokal och förtidsrösta är inte samma sak. Vallokalen är
bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du
får hem i brevlådan några veckor före valet, står
det vilken som är din vallokal. I vallokalen prickas du av
i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.
Glöm inte legitimation!

l
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MER INFORMATION
kan du hitta på vår hemsida.
Där uppdaterar vi löpande
information om kyrkovalet.

Förtidsröstning innebär att du röstar någon
annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar
den 6 september och pågår fram till och med
valdagen den 19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig
ditt röstkort och legitimation.
Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera
sätt. Det finns förtidsröstningslokaler öppna från måndagen den 6 september till och med
valdagen den 19 september. På röstkortet finns en
lista över lokaler där du kan förtidsrösta på valdagen,
i närheten av där du bor, och deras öppettider, men du
kan förtidsrösta över hela landet. Ta med dig ditt
röstkort och din legitimation.
Alla ställen där du kan förtidsrösta finns på
Rösta med bud
svenskakyrkan.se/kyrkoval
Har du inte möjlighet att gå och
rösta kan du rösta med bud.
Du behöver ditt röstkort och ett brevröstningspaket. Budet lämnar din röst i din
Förtidsrösta
vallokal eller i en förtidsröstningslokal där
via brev
du bor. Det går att hämta från din pastors
Slipp
trängsel
och rösta via brev
expedition eller skicka efter från kyrkoval@
i
stället.
Du
behöver
ditt röstkort och
svenskakyrkan.se. I paketet finns det
ett
brevröstningspaket.
Det går att
instruktioner om hur du ska göra.
skicka
efter
från
kyrkoval@
Läs informationen noga.
svenskakyrkan.se eller hämta från din
pastorsexpedition. I paketet finns det
instruktioner om hur du ska göra.
Läs informationen noga.
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Valdagsguds
tjänst
i alla försam
lingar!

l
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Öppettider i din vallokal

P

å valdagen, söndag
den 19 september,
kan du rösta i din
vallokal. Vilken som är
just din vallokal står förtryckt på ditt röstkort.
Glöm inte att ta med dig
legitimation. Alla val
lokaler nedan har öppet
klockan 12.00 till 20.00
på valdagen.

√Hagebyhögagården
√Björkhällakyrkan
√Fornåsa klockaregård
√Godegårds församlingshem
√Klockrike kyrka
√Tjällmo församlingshem
√Västra Ny församlingshem

F

örtidsröstning kan
ske från den 6 september till den 19
september. Förtidsrösta
kan du göra i vilken röstningslokal du vill. I Borensbergs pastorat har
vi öppet i flera lokaler
under vissa datum och
tider.

√Hagebyhögagården har

öppet tisdagarna den 7/9
och 14/9 klockan
09.00–11.00.

√Godegårds församlingshem har öppet onsdagarna
den 8/9 och 15/9 klockan
09.00–11.00.

√Fornåsa klockaregård

har öppet fredagarna den
10/9 och 17/9 klockan
09.00–11.00.

√Kyrkans Hus, Bergvalla-

gatan 3 i Borensberg, har
öppet för förtidsröstning
den 6–11/9 samt
den 13–18/9 klockan
09.00–11.00.
Kyrkans Hus har även öppet
kvällstid för förtidsröstning
onsdagarna den 8/9 och
den 15/9 klockan
17.00–20.00.

√Kyrkans Hus har under

valdagen den 19/9 även
röstningslokalen öppen
för förtidsröstning klockan
14.00-20.00.

Du räknas

- och det
gör din röst
också!
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
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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/Klock/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/Klock./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/Klock/Fornåsa
Aska
Bberg/Klock./Tjällmo
Borensberg

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, Kyrkans hur på 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!

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.

