Borensbergs pastorat
församlingsblad för
vintern 2021/2022
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”En biskopsvisitation har
ett syfte att få
fart på livet i kyrkan.
Ordningar och lagar
är till för att stödja.”
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Vi välkomnar
två nya medarbetare till
pastoratet. Samuel
Näslund och Annika
Hansson Lindström.
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Pastoratet
kommer under
början av
2022 att få besök
av biskopen för en
biskopsvisitation.

10

Bilden är ifrån förra årets julkalender och går att se på vår Youtube-kanal.

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

Nu börjar
det nya
kyrkoåret.
Men vad innebär det?
Och vilka är dess
viktigaste händelser?

krönika

notiser

Biskopsvisitation från fornkyrkan
till Svenska kyrkan 2022

J

ag är vägen, säger Jesus
(Joh 14:6). Vi kristna
tillhör vägen… Det namn
som vi fick innan vi kom att
kallas kristna. Som kyrka är
vi ständigt i rörelse – i samhället, i livet och att vi följer
en Gud som ständigt rör sig
och berör människor. Vi är
en lärjungaskara, ett folk på
vandring med hjälp av Guds
Ande.

Apostlarna med Paulus
i spetsen reste runt och
grundade församlingar runt
Medelhavet och österut.
De kom då och då tillbaka
för att se hur de hade det
i församlingarna – biskops
visitation.
Där församlingarna tidigare hade grundats kom nya
att bildas i grannskapet och
där kunde den lokale kyrko
herden besöka grannförsamlingen för att se hur det

Som kyrka
är vi ständigt i
rörelse – i samhället,
i livet och att vi
följer en Gud som
ständigt rör sig och
berör människor.

”

gick för dem – det vi kallar
prostvisitation.
En biskopsvisitation har ett
syfte att få fart på livet i
kyrkan. Alla ordningar, lagar och föreskrifter vi har i
kyrkan är till för att stödja,
främja och skydda livet i
kyrkan. Gud är inte oordningens Gud utan fridens
(1 Kor 14:33) Jesus säger:
”Jag har kommit för att de
ska ha liv och ett liv i överflöd”.
Visitationen utgår från

biskopens uppdrag av tillsyn
och främjande och församlingsinstruktionen ligger till
grund för pastoratens och
församlingarnas
styrning
och ledning och är ett av
biskopens viktigaste uppdrag.
Biskopsvisitation pågår
cirka en vecka där biskopen
får möta församlingsbor anställda och förtroendevalda
och når sin kulmen med
festhögmässa på söndagen med visitationsstämma
där biskopen överlämnar
ett visitationsprotokoll som
brukar vara ett tack för alla
möten och en uppmuntran
samt goda råd för livet vidare i kyrkan.

Alla gudstjänster och verksamheter som sker under
advent- och juletid hittar du
i kalendern på vår hemsida.
I kalendern på vår hem
sida hittar du
alltid aktuell
information
om vad som
gäller för
stunden;
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

ny askgravlund i borensberg

Arbete pågår. Utanför Björkhällakyrkan pågår det just nu
markanläggningsarbete inför den planerade askgravlunden
som ska anläggas vid kyrkan.

Först när det är tillräckligt mörkt
kan du se stjärnorna.

”



charles a beard, the bridge of stars

orgeln i fivelstad firade 50 år

margit
berggren silvheden
visitationsgeneral

Läs mer om biskopsvisitationen
i Borensbergs pastorat på sida 6.
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julens händelser
finns på hemsidan

Jubilar. Söndag den 17 oktober firades orgeln i Fivelstad
kyrka med en jubileumskonsert eftersom orgeln fyllde 50
år. Gun Palmqvist, Isa Arkstedt Broberg och Carl Herlitz
deltog för att spela på orgeln för ett 35-tal besökare.
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kyrkgiden hjälper
dig att hitta rätt
Svenska kyrkans app Kyrkguiden hjälper dig hitta till
våra kyrkor. I appens kalender finns aktuella gudstjänster och evenemang.
Appen är gratis och finns för
både iPhone och Android. Du
kan hitta Kyrkguiden genom
att söka på ”Svenska kyrkan”
i App Store
eller Google
Play. Mer
info finns via
QR-koden.

hallå där...
... annnika hansson
lindström, nyanställd
komminister i Borensbergs
pastorat. Annika har arbetat som präst i drygt 30 år,
nu senast i Gnesta. Under
de senaste åren har Annika
framförallt arbetat mycket
med att ha olika typer av
samtal.

Välbesökt kyrkogårdsvandring i Tjällmo
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Bok.
Kaffe eller te? Kaffe.
Ordning eller kaos?
Ordning.
Våffelcafé eller
sopplunch? Våffelcafé.
Midnattsmässa eller
julotta? Julotta.
annika
hansson
lindström
0141-20 33 13

Vad är det bästa med att
arbeta som präst?
- Det bästa med mitt
arbete är att få möta

människor på riktigt.
Eftersom alla människor
är olika så blir det väldigt
omväxlande, och det tycker
jag om. Ingen dag är den
andra lik.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet?
- Jag ser fram emot att
få lära känna pastoratet och
att få fira gudstjänst. Jag
ser också fram emot att få
möta människor i olika livsskeden och att kunna bidra
med det jag har med mig.

... samuel näslund,
vikarierande församlingsassistent i Borensberg
och Fornåsa församlingar.
Samuel arbetade innan med
barn och ungdomar samt
med konfirmander i Åtvids
församling. Tidigare kommer Samuel från skolvärlden där han har arbetat på
fritidsgård.
Vad är det bästa med ditt
arbete?
- Att får göra skillnad
i människors liv. Och att

Fem snabba frågor:
få bli utmanad i min tro.
Bok eller film? Film.
Barn har så otroligt många
Kaffe eller te? Kaffe.
frågor som gör att jag blir
utmanad i både min tro och Ordning eller kaos?
Jag behöver ha ordning för
på livet, och det tycker jag
att kunna leva i kaoset.
är häftigt.
Vad ser du fram emot att
Våffelcafé eller
få göra i pastoratet?
sopplunch? Våffelcafé.
- Att få träffa människor
Midnattsmässa eller
igen, det som har varit så
julotta? Midsvårt under pandemin. Men nattsmässa.
nu har ju våra olika verksamuel näslund
samheter börjat rulla igång,
0141-20 33 27
så det känns härligt att
samuel.naslund
kunna ses igen.
@svenskakyrkan.se
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annika.
hanssonlindstrom
@svenskakyrkan.se

Den 12 september bjöd
Tjällmo församling in till
kyrkogårdsvandring
på
Tjällmo kyrkogård.
Samlingen inleddes i kyrkan
där Susanne Angelöf höll en
kort andakt och Ulla-Maj
Strand stod för musiken.
Vi var ett 30-tal personer
som sedan besökte 8 olika
gravar och fick information,
från olika representanter
från kyrkan och hembygdsföreningen, om vilka de var
och vad de betytt för Tjällmo genom tiderna.
Här omnämndes både rika
och fattiga som utifrån sina
förmågor värnade om andra
och bygden. Vädermässigt
var det blandad kompott
där vandringen började med
sol och värme för att sedan
övergå till regn. Men i stället
för att åka hem gick många

Intressanta historier. Ett 30-tal besökare deltog i kyrkogårdsvandringen där olika personer berättade livshistorier
om avlidna gravsatta på Tjällmo kyrkogård.
och hämtade paraplyer,
vilket väl i sig tyder på ett
stort intresse för denna typ
av "gudstjänst".
Ett
samarrangemang

kyrkoherde
mottagning

Välkomna till pastoratets

visitationsmässa
i Tjällmo kyrka
den 13 februari
klockan 11.00

sista chansen för att svara!

Borensbergs pastorat vill veta vad ni församlingsbor har
för förväntningar på vår verksamhet och
vad ni kyrkobesökare önskar av just er
... så många enkätsvar har vi kyrka. Så passa på och svara på pastorahittills fått in från er försam- tets församlingsenkät, senast den 15/12.
lingsbor. Du som inte svarat
Fyll i enkäten direkt på webben med
än har fortfarande chansen! hjälp av QR-koden.
4
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mellan Tjällmo församling
och Tjällmo Hembygdsföre
ning.
text och foto:
annica cassel

i Varv och Styra kyrka
den 19 december
klockan 11.00
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biskopsvisitation

bekymmerslöst skapande

trivsam födelsedagsfest

Skapande. Borensbergs konfirmander har målat
på temat bekymmerslöshet. Konfirmanderna fick
fundera kring var de känner sig trygga och glada
och vad som gör att man är trygg och glad.

Kalas. Församlingsbor i Klockrike
och Borensberg som under året fyllt
80 år och 85 år bjöds in till födelsedagsfest i Björkhällakyrkan.

Biskopsvisitation i pastoratet
- från sträng kontroll till uppmuntrande inspiration

U

nder början av 2022
är det biskopsvisitation i Borensbergs
pastorat. Det innebär att
biskopen kommer och besöker, eller visiterar, de
olika församlingarna.
Inför
biskopsvisitationen
i pastoratet har biskopen
bett oss att träffa alla er
församlingsbor i olika typer
av samtalsgrupper. Träffarna kommer att ske vid tre
tillfällen per grupp under januari 2022. Alla församlingar är inbjuda till dessa samtalsgrupper, som kommer
att ha fokus på tro och liv.
I och med att vi kommer att
fokusera på dessa nya samtalsgrupper under början av
året kommer vårens verksamheter inte att starta upp
som vanligt efter juluppehållet, utan verksamheterna kommer att starta först

Alla församlingsbor är välkomna till våra nya
samtalsgrupper som
startar i januari.

”

efter att biskopsvisitationen
har ägt rum.
Traditionen med biskopsvisitationer har gamla anor.
Förr var syftet att utöva tillsyn. Biskopen kom
ut i församlingarna för att
kontrollera att räkenskaper
var till belåtenhet, att det
predikades ”rätt” och att
kyrkliga föremål inte hade
försvunnit.
Fortfarande är visitationen en av biskopens
viktigaste uppgifter. Men
numera läggs stor vikt vid
att stötta och inspirera, att
hjälpa församlingen att sätta ord på sina glädjeämnen
och utmaningar, att vara
kyrka på just den här platsen.
En biskopsvisitation pågår under en vecka. Under
de här dagarna får biskopen
och hans medarbetare möta
anställda, förtroendevalda,
ideella medarbetare och andra församlingsbor.
På söndagen avslutas besöket med en festhögmässa
och en visitationsstämma.
Där håller biskopen också
ett tal där han sammanfattar sina intryck från visita6

tionen, men också ger råd
inför framtiden.
Efter visitationen sker
också en uppföljning. Då kan
församlingens medarbetare
exempelvis få möjlighet till
fortbildning, men uppföljningen kan också bestå av
att man ser över rutiner och
arbetsformer.

Biskopsvisitationen
i Borensbergs pastorat
kommer att ske mellan
den 1 och 13 februari
2022. Inför detta kommer pastoratet att bjuda
in församlingsbor för att
delta i de 20 nya olika
samtalsgrupperna, med
fokus på tro och liv.
Visitationsmässan
kommer sedan att ske
i Tjällmo kyrka
den 13 februari 2022.
Biskopen i Linköpings
stift heter Martin Modéus
och vigdes till Linköpings
stifts biskop den 6 mars
2011. Biskopens valspråk
“Levande tillsammans
med Kristus” är hämtat
från Efesierbrevet 2:5.

välkomnades som resa till astrid lindgrens värld
församlingsherde

Välkommen. På tacksägelsedagen i Västra Ny
kyrka välkomnades Gunilla
Markgren som ny församlingsherde i Västra Ny och
Godegårds församlingar.
FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
För aktuell
information om
pastoratets alla
händelser läs mer
på vår hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt

Bussigt äventyr. På höstlovet bjöds församlingsbor med
på en resa till Astrid Lindgrens värld. Det blev en genera
tionsöverskridande resa med barn och vuxna i alla åldrar
och från alla församlingar. Två bussar lämnade pastoratet
på morgonen för äventyr bland Astrid Lindgrens sagofigurer. Bilden är från skådespelet om Emil i Lönneberga.
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.

födelsedagsfirande

Fest på Stjärnan
– firade 30 år
Förskolan Stjärnan i Borensberg jubilerade i början av
hösten och har nu fyllt 30 år. Den första september
uppmärksammade barn och pedagoger förskolans
födelsedag genom att fira med tårta och lekar.
Kalaset började med födelsedagssång,
hurrarop och tårta i solens sken. Alla barn var
förväntansfulla på den goda tårtan. De kunde
alla tänka sig att äta tårta varje dag! Många
av förskolebarnen hade klätt upp sig i skjorta
och fluga, klänning och prinsessklänning och
ringar med diamanter.
När någon fyller år så brukar hen få pre-

senter och även detta födelsedagsbarn fick
en present i form av blommor samt två bärbuskar; blåbär och röda vinbär.
Firandet fortsatte sedan med sånglekar i
gräset; ”Björnen sover”, ”Kom alla mina Stjärnan barn” samt "Katt och råtta".
Efter lek blir man hungrig och Carina hade
grillat korv till alla barn.

text och foto: emma berglund
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kyrkoåret

Olika högtider
under kyrkoåret
Har du någonsin funderat på varför vi i Sverige firar så
många ”aftnar”? Enligt gammal tideräkning börjar en
helgdag alltid klockan 18 kvällen före.
Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första
advent. Kyrkoåret slutar klockan 18 på lördagen före
första adventssöndagen, samtidigt som adventshelgen
börjar.
I kyrkoårets kalender har
varje söndag och helgdag ett eget namn och
ett eget tema. Tre olika
bibeltexter och en psalm
ur psaltaren i Bibeln hör
till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat
om Jesus liv, död och uppståndelse.

Kyrkans
kalender,
kyrkoåret, kom
till några
hundra år efter
att Jesus levde på
jorden.

”

Kyrkans tre största hög
tider är; julen – när vi firar
att Gud föds som människa,
påsken – när vi firar Jesus
död och uppståndelse,
samt pingsten – som är den
heliga Andens högtid. Vi firar
att lärjungarna, och vi, har
fått Anden, Guds osynliga
närvaro bland oss människor.
Viktigaste helgen är påsken, då Jesus dog och
uppstod. Året slutar med
domssöndagen då temat är
försoning. Alla kyrkoårets
högtider har sitt ursprung
i Bibeln och är de som styr
våra största årsfester i
almanackan. De ger året
dess rytm med arbete, vila
och återhämtning.
Grunden i kyrkan är sön10
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dagen, den veckodag som
i Bibeln kallas Herrens dag.
Det är också den dagen då
Jesus återuppstod efter
korsfästelsen. Första söndagen i advent inleder det
nya året.
Varför just söndagar?
Söndagen är den sjunde dagen i veckan i den svenska
kalendern. En vilodag, då
Gud vilade på den sjunde
dagen. Samtidigt är söndagen för oss kristna den första
dagen i veckan, som början
på den nya skapelsen då Jesus uppstod en söndag. Varje
söndag är en påminnelse om
Jesu uppståndelse och seger
över död, ondska och allt
destruktivt.

Bibeltexterna handlar om
alla mänskliga känslor, som
glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför
kan kyrkoårets texter hjälpa
oss att fundera över våra
egna liv.
Kyrkoårets
växlingar
märks i psalmerna, musiken
och i färgerna på prästens
kläder och på altaret.
Fem färger bygger upp
året och ger varje period en
symbolisk, kristen betydelse. Kyrkans tidräkning utgår
från bibelns texter.
Varje söndag har ett eget
tema. Vart tredje år återkommer samma bibeltextläsningar och psalmer, böner, körsånger och predikan
anpassas efter kyrkoåret.
Tack vare kyrkoåret skiftar
helgerna väldigt mycket i
karaktär.
Under de kommande fyra
veckorna i advent läser vi i
kyrkan varje vecka nya bibeltexter, som berättar om
olika tider och händelser i
Jesus liv. Julevangeliet är
det stycke ur Bibeln som
handlar om Jesu födelse
och som blir uppläst under
julhelgen, (Lukasevangeliet
2:1-20).

kyrkoåret

Kyrkoårets
fem färger
Kyrkoåret har olika färger och dekoration. Kyrkoårets fem färger är vitt,
violett, grönt, rött och svart. De syns på
textilier, blommor och på prästens kläder.
vitt – glädje, renhet
Den vita färgen symboliserar glädje och
renhet, känslor som lyfts fram under första
advent, jul och tiden efter påsk.
violett – bot, ånger
Violett eller lila är botens och ångerns färg.
Den symboliserar förberedelse och syns
därför under advent i väntan på julen och
under fastan i väntan på påsken.
grönt – växande, mognad
Grönt symboliserar hopp, växande och
mognad. Det handlar om att växa andligt och
hitta en djupare mening i sin tro. Grönt används under stora delar av trefaldighetstiden.
rött – blod, kamp
Blodets, kampens och martyrernas färg är
röd. Den används vid de helger som påminner
om apostlarna, till exempel pingst. Den röda
färgen symboliserar också Den helige Anden.
svart – sorg, död
Svart är sorgens färg och används i kyrkan
på Långfredagen till minne av Jesu kors
fästelse och död.
11
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kyrkoåret

Kyrkoåret börjar
med advent
Har du tänt din adventsstjärna och börjat förbereda dig
inför julen? Adventstiden är en glad tid när vi väntar på
att fira att Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst
– vi väntar på någon som ska komma.
Här får du veta mer om julen – den kommande perioden
i kyrkoåret.

julafton I Sverige har julafton,
den 24 december, blivit den
viktigaste dagen under julhelgen.
I kyrkorna firas till exempel
julkrubba, julbön och midnattsmässa. Jesus föds på julnatten
som ett människobarn för att
Gud vill vara oss nära.

advent Adventstiden är en förberedelse för
Herren Jesus Kristus symboliska ankomst på
juldagen. Under medeltiden var perioden mellan
Luciadagen fram till juldagen också en fastetid. Fastan inleddes med en dags festande och
övergick sen till fasta där lutfisk var den enda
tillåtna maten. Tack och lov får vi äta annan mat
än lutfisk nu för tiden...
I dag är adventstiden präglad av våra käraste
traditioner. Vi pyntar, fixar, handlar och fylls av
förväntan. Många svenskar går i kyrkan under
första advent och ser kyrkbesöket som en viktig
del av sitt julfirande.

julkretsen Årets första period
kallas Julkretsen. Den startar med
de fyra söndagarna i advent och
är en förberedelse och väntan på
Jesu födelse. Viktiga helgdagar
under denna period är juldagen
och trettondagen.
12

kristusmysteriet Det vi firar under julen är att en Gud har
fötts in i världen som en människa. Jesus är både människa
och Gud, med Jungfru Maria som moder och Gud som fader.
Adam var enligt Bibeln den första människa som Gud skapade.
Jesus uppgift är att föra mänskligheten närmare Gud.
Jesus måste vara Gud för att klara sin uppgift och han måste
vara människa för att förstå och rädda oss.
Har du funderat över om du behöver räddas ifrån något?

juldagen Julen firas till minne av Jesu födelse.
Exakt vilket datum Jesus föddes vet man inte
riktigt, inte heller varifrån ordet ”jul” kommer.
Jesus födelsedag började firas på 300-talet.
Datumet 25 december valdes för att det den
dagen redan firades andra gudar. Vi fick
samma dag men började fira en annan gud.
Innan det kristna budskapet nådde våra
breddgrader brukade nordborna den här tiden
på året hålla en offerfest, midvinterblotet. Det
var kring denna fest som den fornnordiska
julen växte fram.
Ibland glömmer vi orsaken till vårt firande,
och tycker att det är viktigare att köpa massor
av presenter vi kanske inte ens behöver.

nyårsdagen Åtta dagar efter
sin födelse får Jesus sitt namn.
Jesus betyder ”Herren räddar”.
Namnet är en påminnelse om
att Jesus kan och vill rädda
mänskligheten.
”Ett namn som skyddar dig nu
när du går. ”  - Psalm 256 -

tjugondag knut I Sverige, Finland och i vissa delar av
Norge betraktas Tjugondag Knut som julens sista dag.
Hertig Knut Lavard ansågs av sina anhängare vara martyr
och helgonförklarades. Hans dödsdag är egentligen
den 7 januari, men i slutet på 1600-talet fördes i den
svenska almanackan namnet Knut över till den 13:e januari.
”Tjugondag Knut kör julen ut” är ett uttryck som började
användas på 1700-talet. Kanske har du själv använt
uttrycket när du ”dansade julen ut” som barn?
13

VARFÖR FIRAR VI JUL?
Se filmen
om när Jesus
föddes.

Så gick det i
kyrkovalet 2021

l
Kyr1k9 SoEPv2a
021
LÄS MER
På vår hemsida finns
mer information
om resultaten i
kyrkovalet.

utfört den slutliga räkningen så visade det sig att valdeltagandet i Borensbergs
pastorat hade ökat med totalt 0,24 procent mot förra
valet år 2017.
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Emma Johansson		
Birgitta Staaf		
Lisen Lingefors		
Samuel Näslund		
Maria Mosslycke		

203322
203322
203323
203324
203325
203327
203343

lena.olofsson@svenskakyrkan.se
carina.dalhammer.caesar@svenskakyrkan.se
emma.kristina.johansson@svenskakyrkan.se
birgitta.staaf@svenskakyrkan.se
lisen.lingefors@svenskakyrkan.se
samuel.naslund@svenskakyrkan.se
maria.mosslycke@svenskakyrkan.se

Tjällmo
Tjällmo
Aska
Västra Ny/Godegård
Västra Ny/Godegård
Bberg/Fornåsa
Bberg/Klock/Fornåsa

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

203330
203331
203332
203333
203334
203329

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

Vaktmästare
Anna Sjögren		
Maria Mosslycke		
Johan Andersson 		
Mattias Gunnarsson
Ingemar Törnroth		
Mats Larsson		
Anna Egberth 		
Christian Carlsson		
Lukas Bergström		
Jimmy Willén		
Petri Pussinen
1
JUL INS AML INGEN 202
Susanne
Hagsten		

203342
203343
203344
203345
203346
203347
203348
203349
203350
203351
203352
203353

anna.sjogren2@svenskakyrkan.se
maria.mosslycke@svenskakyrkan.se
johan.s.andersson@svenskakyrkan.se
mattias.gunnarsson@svenskakyrkan.se
ingemar.tornroth@svenskakyrkan.se
mats.larsson4@svenskakyrkan.se
anna.egberth@svenskakyrkan.se
christian.carlsson@svenskakyrkan.se
lukas.bergstrom@svenskakyrkan.se
jimmy.willen@svenskakyrkan.se
petri.pussinen@svenskakyrkan.se
susanne.hagsten@svenskakyrkan.se

Bberg/Klock./Tjällmo
Bberg/Klock./Tjällmo
Västra Ny/Godegård
Fornåsa
Pastoratet
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Västra Ny/Godegård
Bberg/Klock./Tjällmo
Aska

enskap,

Tillsammans kan vi stoppa
tvångsäktenskap, könsstympning
och våld mot flickor.
Swisha din gåva till 900 12 23.
Tillsammans kan vi göra
skillnad. Din gåva gör
det möjligt!

TILL 900 1223

svenskakyrkan.se/act

JULINSAMLINGEN
JULINSAMLINGEN2021
2021 #BRYT ENTRA DITION

BRYT
BRYTEN
ENTRADITION
TRADITION
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När kyrkofullmäktige åter
träffas den 6 december
kommer man att utse presidium, det nya kyrkorådet
och de sju församlingsråden.
Man kommer också att välja
revisorer och representanter till några stiftelser.
När vi sedan kommer in
på det nya året kommer det
nyvalda kyrkorådet tillsätta
de utskott som finns under
kyrkorådet.
sven-inge levin
valnämndens
ordförande

:  
:  

Pastoratet

SWISHA
SWISHADIN
DIN
GÅVA
GÅVATILL
TILL

ilona.degermark@svenskakyrkan.se
susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
theresia.osterlund@svenskakyrkan.se
annika.hanssonlindstrom@svenskakyrkan.se
jonas.sellgren@svenskakyrkan.se
susanne.angelof@svenskakyrkan.se
gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Nen
IOtradition
DITbryt

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

203309 marie.johansson1@svenskakyrkan.se

 :  /

Det nyvalda kyrkofullmäktige som består av 25
stycken ledamöter och 13
ersättare har den 8 november haft sitt första sammanträde. Då utsågs en
valberedning som kommer
att jobba med att ta fram
ledamöter och ersättare
till de olika organen som
kyrkofullmäktige tillsätter.

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

Diakon
Marie Johansson		

Kyrkovalet är nu avslutat och vi kan
konstatera att det blev ett gott valdeltagande i församlingarna inom Borensbergs
pastorat. I de flesta vallokalerna noterades
ett ökat valdeltagande mot förra gången.
Under valdagen var det
stundtals kö fram till
valurnorna i pastoratets alla
församlingar. Intresset var
särskilt stort i Fornåsa församling där kön ringlade sig
ända ut till parkeringen men
även i Borensberg blev det
kö vid några tillfällen under
dagen. Alla valde dock inte
att gå och rösta på valdagen utan hade tidigare varit
på någon av de röstmottagningslokaler som fanns i
pastoratet och förtidsröstat. Omkring 280 personer
valde förtidsröstning.
När stiftet sedan hade

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

Bberg/Klock/Fornåsa
Aska
Aska
Borensberg

Växeln
Pastoratsexpedition och kyrkogårdsförvaltning
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

0141-20 33 00

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.

Kyrkorådets ordförande
Jonny Francén, 070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se

Hagebyhögagården
Tisdagar 09.00–12.00
Fornåsa klockaregård
Onsdagar 09.00–12.00
Godegårds klockaregård
Onsdagar 09.00–12.00
	

Välkommen att ringa eller besöka oss!

Förskolan Stjärnan

0141-20 33 20

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.

