Borensbergs pastorat
församlingsblad för
sommaren 2022
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”Barnbarnet
bar släktens
dopklänning,
som min morfar var
den första att bära
vid sitt dop 1915.”
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Efter påsken
fortsätter
kyrkoåret med
Kristi himmelsfärds
dag och därefter
följer pingst.
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Vill du döpa ditt
barn eller vill du
själv bli döpt?
I Svenska kyrkan kan
man döpas vid vilken
ålder som helst.

14

Pilgrimsvandring mellan Björkhällakyrkan och Kristbergs kyrka
under annandag påsk.
foto:tehersia österlund

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

Välkommen
till årets
sommarmusik i pastoratet,
från den 4 juni till
den 4 september.

krönika

notiser

En mormors glädje över sitt barnbarn

församlings
bladet tar en paus

örra året fick jag börja
följa ett liv, redan från
det att jag kunde se min
dotters mage växa, och nu i
höstas föddes en gosse som
nu får kalla mig mormor.
Magiskt är ordet som får
förklara hur allt det känns!

Nu har församlingsbladet
för Borensbergs pastorat
sett ut ungefär likadant
sedan våren 2017.
Vi önskar förändra, förnya
och förbättra församlingsbladet och för att kunna
fokusera på att utveckla
det tar vi nu en utgivningspaus. Under tiden kan du
följa oss på vår hemsida och
i våra sociala medier.

F

Det var så mycket glädje
och kärlek när mitt barnbarn döptes, att se kyrkan
fyllas av släkt och vänner
som ville delta i denna fest!
Jag är tacksam över att
dottern ville föra släktens
tradition vidare i vår hemkyrka, Stjärnorp, där många
familjemedlemmar döpts,
konfirmerats, vigts och begravts.
Barnbarnet Malte bar släktens dopklänning, som min
morfar Manne var den
första att bära vid sitt dop
1915. Oh, vad jag önskade att min kära morfar och
mormor kunnat vara med
denna fina dag och få se
ännu en generation döpas,

iklädd dopklänningen, i den
kyrka där de även var kyrkvärdar och körsångare.
När prästen Magnus Fröler talade, lyssnade Malte intresserat nästan som
om han förstod vad han
sa. Sedan undersökte han
dopskålen noggrant och
lekte med vattnet.
Jag fick äran att sjunga en
sång, ’Prins Noel’. När Malte
inte släppte mig med blicken
blev det väldigt känslosamt
för mig och några glädjetårar föll.
”I rummet omkring oss stod

änglarna tätt, de log emot
oss på sitt himmelska sätt.
Skyddade sin gåva till mig
och jag tackar Gud för att
han sänt dig. Du är Prins
av lycka, Prins av kärleken.
Hertigen av äventyret, nyfikenheten. Inte först inte
störst men väldigt speciell.
Jag är så glad att du finns,
min älskade lilla Prins.”
- prins noel
av linn maria wågberg -

emma
berglund

förvalnings
assistent
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borensbergspastorat/

hallå där...
... henrik sjöberg,
nyanställd vaktmästare i
Borensbergs pastorat, med
tjänstgöring främst i Västra
Ny och Godegårds församlingar. Tidigare har Henrik
bland annat arbetat med
barnomsorg på fritidshemmet på Bergvallaskolan i
Borensberg.
Vad är det bästa med ditt
arbete som vaktmästare?
FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
För aktuell
information om
pastoratets alla
händelser läs mer
på vår hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt

Takmålningar. På påskdagen hölls en passionsvandring
bland kyrkmålningarna i Kristbergs kyrka. Besökarna fick
följa passionsberättelsen utifrån Anders Wikströms vackra
målningar i kyrkans kor, och de bibeltexter Wikström hänvisat till i sina målningar lästes. 
foto: elin beck-friis
- Dels är det variationen
på arbetsuppgifter. Att få
möta många människor,
och att få uppleva glädje
och vara stöttande i sorg.
Vad ser du fram emot att
få göra i pastoratet?
- Jag ser fram emot att
utvecklas och lära mig nya
saker. Det här är något jag
inte har jobbat med tidigare
så det finns mycket att lära.
Fem snabba frågor:
Bok eller film? Ljudbok.
FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM
@svenskakyrkan
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan
i Borensberg
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Kaffe eller te? Kaffe.
Ordning eller kaos?
Organiserat kaos. Men mer
ordning än kaos.
Våffelcafé eller
sopplunch? Sopplunch.
Midnattsmässa eller
julotta? Midnattsmässa.
henrik
sjöberg

0141-20 33 41
henrik.sjoberg@
svenskakyrkan.se

FÖLJ OSS ÄVEN
PÅ YOUTUBE
Borensbergs
pastorat
och se
våra digitala
verksamheter.

kyrkoåret

Högtider i kyrkoåret

– pingst och dop
Efter påsken fortsätter kyrkoåret med Kristi
himmelsfärds dag, den dag när Jesus lämnade
jorden. Det var 40 dagar efter att han hade
uppstått från döden. Därefter följer pingst som
är den heliga Andens högtid.
Efter att Jesus uppstår
på påskdagen visar han
sig för lärjungarna och
är tillsammans med dem.
Men efter 40 dagar lämnar han jorden. Jesus har
innan dess gett lärjungarna i uppgift att berätta
för världen om vad de har
varit med om.
Dagen då Jesus lämnar jorden kallas Kristi himmelsfärds dag. Dagen kallas
ibland lite skämtsamt för

”

Pingsten
är den
heliga
Andens
högtid.

Kristi flygare. Jesus flyger
egentligen inte bort, men
det här är dagen då han
återvänder till himlen.
Innan Jesus lämnade jorden lovade han att sända en
Hjälpare. Hjälparen är den
heliga Anden som kom till
lärjungarna på pingstdagen.
Den Anden får vi i dopet, att
hämta kraft ifrån. Den heliga
Anden är fortfarande kvar
hos oss människor och hjälper oss i våra liv.
För lärjungarna var tiden
mellan påsken och Kristi
himmelsfärd
förmodligen
fylld av starka intryck. Först
hade det historiska hänt, att
Jesus uppstod från döden.
Sedan fick de i uppdrag att
gå ut i världen och berätta
om Jesus.
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Pingsten, som vi firar tio dagar efter Kristi himmelsfärd,
är den heliga Andens högtid.
En högtid där vi blir påminda
om att Gud finns både mitt
bland oss och inom oss. Den
heliga anden är Guds osynliga närvaro.
Den heliga Anden kallas för
livets ande, och det är ingen
tillfällighet. Ord som andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud
är både lika osynlig och lika
verklig som vår andedräkt.
Anden jämförs ibland med en
vind. Vi kan se hur träd böjer
sig för vinden men vi ser inte
själva vinden. På samma sätt
är det med anden. Vi ser inte
anden, men vi kan se verkningarna av anden i våra liv.

frågan

midsommarhelgen Under midsommarhelgen firar vi sommaren.
Ofta förknippas helgen också
med ledighet och fest. På söndagen i midsommarhelgen firar vi
Johannes döparens dag.

vad tänker du om dopet?

midsommarafton Midsommarafton är ingen helgdag, men vi
firar sommaren, de långa dagarna
och de ljusa nätterna. Midsommarstången kallas ibland för
majstång. Ordet maja betyder
att klä något med gröna blad.
Förr i tiden brukade man ha små
midsommarstänger som prydnad
inne i kyrkorna.

midsommardagen På midsommardagen fokuserar vi på miljön
och naturen omkring oss. Då får vi
tänka igenom vad vi kan ta ansvar
för och vi kan glädjas åt Guds gåvor.
Hur vi ska ta hand om den skapelse
som Gud anförtrott oss, är en viktig
fråga att fundera och be över.

johannes döparens dag
Johannes döparen ska enligt Lukasevangeliet ha fötts sex månader före Jesus. Det är
därför Johannes döparens dag och midsommardagen under så många år firades
den 24 juni. Från och med 2003 firas Johannes döparens dag däremot på söndagen
efter midsommardagen.
Johannes döpte Jesus. Det går att läsa i
Matteusevangeliet 3:13-14.
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Gunnar Eriksson, Aska:
– När man blir
döpt som barn så
tänker jag att man
har 15 år på sig att
fundra om tro och
om man vill vara
med i den kristna
gemenskapen. Och efter det blir
konfirmationen en bekräftelse av
barndopet. Man får en bra chans
att hinna tänka.
Neo, konfirmand:
– I dopet får man
veta att man är
Guds barn, men
eftersom man är
så liten och kanske
inte fattar att
man döps så får
man chansen att konfirmeras när
man är 14-15 år och då får man
liksom säga ja till att vara Guds
barn. Man behöver ju få välja lite
själv också och Gud kanske inte
vill tvinga sig på.
Daniel Wettervik, Tjällmo:
– Dopet är på
samma gång
mycket stort –
och mycket litet.
Den som döps kan
befinna sig i livets
start, livets slut
eller varsomhelst däremellan. Inga
krav eller förväntningar, genom
dopet tar vi emot Guds kärlek
och gemenskap. En underbar
känsla att som människa få vila i!

dopet - livets fest

Vill du låta
döpa ditt barn?
Dopet är en välkomstfest, och därför samlas ofta familj
och vänner när det är tid för dop. I Svenska kyrkan kan
man döpas vid vilken ålder som helst - några veckor
gammal eller 100 år, alla åldrar går lika bra! Men man
döps bara en gång. I grund och botten är dopet en gåva
från Gud till det lilla barnet, och allt runt omkring kan se
olika ut.
dopvattnet Genom vatten
står vi i förbindelse med
allt som lever. I Bibeln lyfts
också vattnet fram som
det första i en av skapelse
berättelserna. Vattnet är
också en symbol för renande
och skapande.

dopklänning Den vita klänningen är
en symbol som påminner oss om att
vi genom hela livet får växa i vår tro
och mogna i vår erfarenhet med Gud.
Vit är festens färg och dopet är en
välkomstfest.
I Borensbergs pastorat finns ett par
dopklänningar som vi lånar ut om man
önskar. Fråga oss vid dopbokningen!
Det går självklart bra att ha vilka kläder
som helst på sig när man ska döpas.

duvan/den helige anden
Duvan är en gammal symbol
för Anden som vi ofta ser i
kyrkan. Det kristna dopet sker
över hela världen. Vi döps in i
en världsvid kyrka och vi blir
samtidigt medlemmar i den
församling där vi bor.

psalmer och sånger
I gudstjänsten finns
förutom psalmerna
möjlighet att, efter överenskommelse med präst
och musiker, lägga in
egna solosånger, musik
stycken, diktläsning i
dopgudstjänsten. I samband med dopsamtalet
har ni möjlighet att prata
om era önskemål.

faddrar Att vara
fadder är att vara en
förebild i livets olika
skeden. Be för den
som du är fadder för
och våga prata med
henne/honom om
livets alla frågor.

namnet Vid dopet nämns
man vid alla sina namn, detta
för att bekräfta vem det är
som döps. Namnet är viktigt
och står för den man är som
person och att man är unik.
fest Att ha dopfest är inget
måste och behöver inte heller
vara något ”stort”. Kanske det
kan räcka med att familjen
fikar tillsammans hemma.
Vid behov har pastoratet
församlingshem där ni
kan ha dopkaffe.
dopljuset Den som döps får ett
dopljus av församlingen, som en
välkomsthälsning. När dopljuset
tänds är det en påminnelse om
Jesus som sa att den som följer
honom inte ska leva i mörker
utan ha livets ljus.
”Jag är världens ljus. Den som
följer mig skall inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus.”
Joh. 8:12

VILL DU BOKA DOP?
Välkommen med din
dopförfrågan till oss
på expeditionen på
0141-20 33 00. Vi har öppet
varje helfri vardag klockan
09.00-12.00 samt helgfri
måndag och torsdag klockan
13.00-15.00.
(OBS! Växeln har sommarstängt på
eftermiddagarna från vecka 25).
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dopet - livets fest
vilka psalmer ska man väl ja?
pastoratets musiker föreslår:

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst,
eller utformas som en egen dopgudstjänst.
I Borensbergs pastorat erbjuder vi främst
doptider på lördagar.
Att få vänta på att få ta emot ett barn
är en speciell tid i livet. Så mycket längtan och så mycket oro. Så mycket som
inte syns, men som känns. Ett nytt barn
förändrar tillvaron för alltid, för familj,
släkt och vänner. En ny människa att
lära känna, med skratt och tårar, med
bus och allvar. Ett liv med okänd framtid
som vi önskar allt gott.

vatten på sitt huvud. Vatten är livsviktigt, precis som kärlek och uppmuntran.
Barnets namn sägs tillsammans med
Guds namn. Vi hör ihop. Ingen är glömd
av Gud.
Dopet är ett tillfälle till fest, men ger oss
också riktningen för vår livsvandring.
Oavsett hur vi har det, oavsett vad vi
gör eller inte gör, lovar Gud att vara
med oss alla dagar. Att leva i sitt dop är
en ständig påminnelse om kärlek och
sammanhang. Livet får vi som gåva.

Men det är inte Gud som behöver
dopet, utan vi. Som ett synligt tecken
på Guds kärlek. Den som döps får lite

att tänka på ...
- var ska barnet döpas? I kyrkan, hemma, i trädgården eller vid en sjö?
- kontakta pastoratsexpeditionen och boka tid för dopet, 0141-20 33 00.
Inför dopet blir ni sedan kontaktade av prästen för ett dopsamtal.
Då kan ni tillsammans gå igenom hela dopet steg för steg.
- mottagning efter dopet? I församlingshemmet eller någon annan stans?
Pastoratet har flera församlingshem som man får låna i samband med dop.
- dopkläder? Det finns dopklänning till utlåning i pastoratet, om man
inte har en släktklänning eller vill köpa en egen. Det går såklart lika bra
att klä upp sig med andra kläder.
- välj faddrar om ni vill ha det, och fråga om de vill.
- fundera på vad ni vill ha för psalmer och musik
under dopet. Kanske känner ni någon som
kan sjunga eller spela någonting?
- be släkt och vänner om hjälp! Kanske
kan någon baka tårta, duka eller koka kaffe?
- fotografering? Boka in en fotograf eller be en
släkting att fotografera. Minnen är alltid värdefullt!
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Förslag på andra sånger/visor
4Det gåtfulla folket (Beppe Wolgers/
Olle Adolphson)

4248 Tryggare
4381 Gud har en famn
er
4383 Med vår glädje över livets und

4Majas visa (Alice Tegner)
4För ett barn (Peter LeMarc)

4384 Ett liv ur dina händer
4606 Det gungar så fint

4Sparvöga (Marie Fredriksson)

4791 Du vet väl om

4Min lille kejsare (Plura Jonsson)

4723 När du ser en droppe glittra
4897 Det sker ett under i världen

4Livet i min famn (Linda
Andersson Burström)

4899 Innan verkligheten vaknar
4900 Barnet döps i nådens hav

4Handens fem fingrar (Lisa Nilsson)
Fler låttips finns på Svenska kyrkans
spellista för dopet på Spotify!

4901 Lilla liv

Hur väljer man fadder? Vad det innebär att vara
fadder? Dopfadder blir man för resten av livet.
Det finns bara en regel för att kunna bli
fadder: Du måste själv vara döpt i en
kristen kyrka.
Som förälder kan du gärna fundera
över fadderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig? Vem passar bäst in i dina
tankar kring fadderskapet? Välj någon
som du har stort förtroende för. Det kan
vara en släkting eller en nära vän.
Det finns ingen gräns för hur många
faddrar man får ha och du behöver inte
ha någon fadder alls.

troende där man får en särskild relation
till barnet som döps.
Som förälder kan det kännas bra att
det finns en annan vuxen som bryr sig
om och ber för barnet.

Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att
Gud finns med i livet, oavsett vad som
händer. Under dopet medverkar ofta
faddern, till exempel genom att läsa en
text, be en bön, tända dopljuset eller
bära fram barnet.
Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint,
Du som är förälder väljer om barnet
stort och speciellt. Det är ett viktigt för- ska ha en fadder.
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pilgrimsvandra i pastoratet
Just nu finns ett par pilgrimsvandringar
klara mellan pastoratets kyrkor, och fler
är på gång. Här presenterar vi en av dessa
vandringar. Håll utkik på vår hemsida för fler
spännande vandringar i pastoratet!

5. Sväng upp vänster på Linköpingsvägen och gå i
ca 140 m, korsa sedan vägen och gå ner till höger på
grusvägen på andra sidan.

1
2

6. Från Linköpingsvägen går nu in på den lilla grusvägen och följer den rakt fram i ca 700 m. Därefter
håller du vänster och följer vägen ca 600 m till.

3

7. Nu kommer du ut på en asfalterad väg. Sväng
höger och gå i cirka 700 m för att sedan vika av in i
skogen.

4
Björkhällakyrkan
Björkhällakyrkan är
en ”ny” kyrka som
invigdes på påsk
dagen 1988.
Altartavlan är målad
av Borensbergskonstnären Anders Gustafsson.
Orgeln är tillverkad av Ålems orgelverkstad och
invigd första söndagen efter trettondedagen 1990.
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2. Gå över bron över strömmen. Innan nästa bro
går du över gatan till vänster ner på kanalbanken.
3.Från slussen går du längs kanalbanken i ca 2,1 km
tills du kommer fram till nästa bro över kanalen. Gå
över bron.

9. Gå vänster in på en skogsstig. Följ skogsstigen i ca
2,4 km. Försök att hitta en mysig glänta längs vägen
för en trevlig fikapaus.
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10. Efter att du gått totalt ca 2,3 km genom skogen
sväng höger. Efter cirka 1,4 km sväng höger.

Pilgrmsvandring mellan Björkhällakyrkan
och Klockrike kyrka
Total sträcka ca: 11 km
1. Utgå från Björkhällakyrkan. Följ Husbyvägen ner
för backen i ca 700 m.

8. Efter ca 700 m promenad på asfaltsvägen sväng
vänster in på en skogsväg.

6
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VILL DU
PILGRIMSVANDRA?
På vår hemsida finns
det möjlighet att
ladda ner en folder med
vandringen mellan Borensberg
och Klockrike. Snart kommer
även fler vandringar att
presenteras där, så håll utkik!
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/
vandringar
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11. Gå höger ut på asfaltsvägen och fortsätt rakt
fram i ca 1,4 km så är du sedan framme vid Klockrike
kyrka!
Klockrike kyrka
Klockrike kyrka invigdes år 1830 och är en enskeppig vitputsad stenkyrka i nyklassicistisk stil
med stora rundbågiga fönster, torn i väster och
invändig absid i öster. Innan den första kyrkan
			
byggdes i Klockrike
			
har det troligen funnits
			
ett kapell av trä.

4. Följ grusvägen och håll till vänster. Efter att du
har gått på grusvägen i ca 600 meter så kommer du
fram till Linköpingsvägen.
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anslagstavlan
MÅNDAGSVANDRING
i Tjällmo med omnejd
måndagar jämna veckor
mellan den 30 maj till 22 augusti
klockan 18.30.
Vi samlas på parkeringen
vid Tjällmo kyrka.
Medtag eget fika.

After work
PSALM & PIZZA

tisdagen den 7/6

i Björkhällakyrkan.
Drop-in från 17.30
med pizzaservering.
Klockan 18.30 startar
psalmrally.
Ät, prata, umgås,
sjung och lyssna.
Välkomna!

VÅRA SOMMARÖPPNA KYRKOR

Ask kyrka

månd-tisd, torsd-fred.
10.00-15.00.

TAIZEMÄSSA
i Godegårds kyrka
28 augusti klockan 18.00.

Björkhällakyrkan

onsdag-söndag 10.00-15.00.

Fivelstad kyrka

alla dagar 10.00-15.00.

UNGDOMSGRUPPEN i Tjällmo

SOMMARCAFÉ
i Björkhällakyrkan
klockan 10.00-11.30
alla onsdagar från
den 29/6 till 10/8.

SOMMARAKTIVITETER
i Tjällmo vecka 24, 25 och 32:
måndagar 11.00-14.00 för åk 2-3.
tisdagar 11.00-14.00 f-klass och åk1.
torsdagar 11.00-14.00 för åk 4, 5 och 6.

Kontakt: Lena och Carina, 072-55 52 995.
KYRKAN PÅ WEBBEN
upptäck insidan på flera av
våra kyrkor online!
Kika in i till exempel
Orlunda kyrka eller
Älvestad kyrka via
QR-koderna.
Fler kyrkor att titta in i
hittar du bland kyrkorna på
vår hemsida.

FRILUFTSGUDSTJÄNST
på Gristorpet i Godegård
10 juli klockan 14.00

ALLA VÅRA GUDSTJÄNSTER,
AKTIVITETER OCH VERKSMHETER

som sker under sommaren hittar du
i kalendern på vår hemsida samt i våra
månadsblad som du hittar i din kyrka.
Vill du ha månadsbladet skickat till dig
är du välkommen att höra av dig till oss;
0141-20 33 00.
Helgens gudstjänster
annonseras i Corren och MVT.

Du som är 13 år och uppåt
är välkommen den 15 augusti
kl 11.30 till Tjällmo församlingshem för
att planera terminen, äta och umgås .
Kontakt: Lena och Carina, 072-55 52 995.

Godegårds kyrka

vardagar 10.00-15.00,
helger 10.00-18.00.

Hagebyhöga kyrka

vardagar 10.00-15.00.

Klockrike kyrka

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
i Västra Ny församling

måndag-torsdag 10.00-15.00
fredag-söndag 10.00-18.00.

26 juni klockan 14.00
på Ryttartorpet.

alla dagar 10.00-15.00.

17 juli klockan 17.00

vardagar 10.00-15.00.

Kristberg kyrka
Lönsås kyrka

Orlunda kyrka

i Hämtningsviken, Västanvik.

vardagar 10.00-15.00.

24 juli klockan 10.00
på Övralid.

alla dagar 11.00-15.00.

7 augusti klockan 14.00
vid gamla skolan, Nykyrka.

alla dagar 10.00-15.00.

Tjällmo kyrka

Varv och Styra kyrka
Västra Ny kyrka

TJÄLLMODAGEN I TJÄLLMO
från kl. 10.00 lördag 20 augusti
10.30 Systrarna K underhåller för liten och
stor utanför Tjällmo församlingshem

www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt
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Fornåsa kyrka

vardagar 10.00-15.00.

13
6

alla vardagar 10.00-15.00,
helger 10.00-18.00.

Västra Stenby kyrka

alla dagar 10.00-15.00.

Sommar

mu ik
5 juni 10.00
Västra Ny kyrka
Vox Humana och Västra Ny
kyrkokör. Emma Larsson,
flöjt. Owe Strand, bas. Anne
Eloff, Ulla-Maj Strand kantor.
6 juni 17.00
Lönsås kyrka
”Taubetolkarna” Kennet
Edlund, dragspel och Jan
Wahlström, sång och gitarr.
15 juni 18.30
Älvestad kyrka
Vox Humana, Emma Larsson,
flöjt. Åke Olsson, piano.
Anne Eloff, dirigent.
19 juni 18.00
Ask kyrka
”Stråktoner i midsommartid”
med duon Alveteg Tärnroth.
Ellen Alveteg, viola och
Johanna Tärnroth, cello.
19 juni 18.00
Godegårds kyrka
Mia Marianne och Per Filip.
22 juni 18.00
Kristbergs kyrka
”Kantorerna och deras ungar”
Birgitta och Lovisa Säfström.
26 juni 18.00
Tjällmo kyrka
”Risbergsorgeln luftas i
junikvällen” med organist
Johan Hansson Lindström.
2 juli 18.00
Kristbergs kyrka
”Ett brassband kommer
lastat”.

2 juli 19.00
Hagebyhöga kyrka
Musik med lokala förmågor.
6 juli 18.00
Klockrike kyrka
Daniel och Mia Kobli samt
Jonnie Andersson.
9 juli 18.00
Västra Stenby kyrka
Smilla Henriksson.
10 juli 18.00
Fornåsa kyrka
Bengt Åkerfors, sång, gitarr
och saxofon.
13 juli 18.00
Kristbergs kyrka
Malin Hellqvist med familj.
16 juli 18.00
Varv och Styra kyrka
17 juli 18.00
Klockrike kyrka
Åsa Arvidsson.
23 juli 18.00
Fivelstad kyrka
Kvartetten från slätten.
27 juli 18.00
Kristbergs kyrka
”Vivaldi i Sommarkväll”
Krister Brodén, gitarrist.
Birgitta Brodén, piano/orgel.
30 juli 18.00
Orlunda kyrka
Gun Palmqvist, organist.
31 juli 18.00
Lönsås kyrka
”Musikaltoner”
Emil Karlsson och
Lena Tjäder Smith,
sång och piano.

3 augusti 18.00
Björkhällakyrkan
”Klassiska favoriter med
inslag av saltstänkta
melodier” Cellist Lena Müller
med Trio.
6 augusti 18.00
Kristbergs kyrka
Carl Herlitz och Ilona Degermark, musik och sång.
7 augusti 18.00
Hagebyhögagårdens
trädgård
”Sommarmusik”
7 augusti 14.00
Birgittagården, Ekebyborna.
Carl Herlitz och Ilona
Degermark, musik och
sång.
14 augusti 18.00
Godegårds kyrka
Jularboklubben.
20 augusti, 18.00
Tjällmo kyrka
Damkören Voxette, under
ledning av Anna Wikblom.
21 augusti 17.00
Västra Ny kyrka
Jan Gustafsson, trumpet.
Åke Olsson, orgel.
3 september 18.00
Kristbergs kyrka
Takmålningar 1700-tal,
berättelser till musik.
4 september 18.00
Godegårds kyrka
Malin Oliw, Emma Larsson,
Ulla-Maj och Owe Strand.
Med reservation för ändringar
tillägg och felskrivningar.
Mer info om sommarmusiken
finns i foldrar i våra kyrkor
samt på vår hemsida.
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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.helgessonmolin@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		
Annika Hansson Lindström
Jonas Sellgren		
Susanne Angelöf		
Gunilla Markgren		

203310
203311
203312
203313
203314
203315
203318

Kyrkoherde
Aska
Bberg/Klockr/Tjällmo
Bberg/Klockr/Tjällmo
Aska/Fornåsa
Bberg/Klockr/Tjällmo
Västra Ny/Godegård

Församlingspedagoger
Kristina Johansson		
Maud Hallerfelt		
Nils-Åke Carlsson		

203317 kristina.johansson3@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		
Lisen Lingefors		
Samuel Näslund		
Maria Mosslycke		

203322
203322
203323
203325
203327
203343

lena.olofsson@svenskakyrkan.se
carina.dalhammercaesar@svenskakyrkan.se
emma.johansson2@svenskakyrkan.se
lisen.lingefors@svenskakyrkan.se
samuel.naslund@svenskakyrkan.se
maria.mosslycke@svenskakyrkan.se

Tjällmo
Tjällmo
Aska
Borensberg
Bberg/Fornåsa
Bberg/Klock/Fornåsa

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

203329
203330
203331
203332
203333

isa.arkstedtbroberg@svenskakyrkan.se
lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se
natasha.innab@svenskakyrkan.se
anne.eloff@svenskakyrkan.se
carl.herlitz@svenskakyrkan.se

Pastoratet
Borensberg/Tjällmo
Bberg/Klock./Tjällmo
Fornåsa
Aska

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

Vaktmästare						
Henrik Sjöberg 		
203341 henrik.sjoberg@svenskakyrkan.se
Anna Sjögren		
203342 anna.sjogren2@svenskakyrkan.se
Maria Mosslycke		
203343 maria.mosslycke@svenskakyrkan.se
Johan Andersson 		
203344 johan.andersson2@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
Godegård
Borensberg

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

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 Hus på Bergvallagatan 3
i Borensberg, är bemannad varje helgfri vardag
klockan 9.00–12.00. Välkommen att ringa
eller besöka oss!

Kyrkorådets ordförande
Jonny Francén, 070-950 59 75
jonny.francen@svenskakyrkan.se
Kyrkofullmäktiges ordförande
Magnus Brynte, 076-039 19 04
magnus.brynte@svenskakyrkan.se

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

Semesterstängt på
församlings
expeditionerna
under vecka 25-32.

Förskolan Stjärnan

0141-20 33 20

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser begravnings
ombud för att säkerställa att de
personer som inte tillhör Svenska
kyrkan också får sina intressen
tillvaratagna. Just nu söks ett nytt
ombud i Motala kommun.

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.

