Borensbergs pastorat
församlingsblad för
våren 2022
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”Prästen i den
här sagan har
väldigt svårt
att inte dela med sig
av det hon finner underbart och viktigt.”
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Nu har pasotatets alla förtroendeuppdrag
utsetts för den
kommande mandatperioden.
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Biskopsvisitationen kunde
genomföras
under februari, med
vissa restriktioner
under första veckan.
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Biskopsvisitationen i pastoatet avslutades med visitationsmässa
i Tjällmo kyrka. 
foto:fredrik olofsson

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

Upplev en
spännande
påskberättelse, från skärtorsdag
till påskdagen, som
ryms i ett påskägg.

krönika

”

Det var en gång en blivande präst

E

n ung, blivande präst
satt som vanligt på
läktaren för att se LHC
spela hemmamatch. På sin
vanliga plats satt hon och
bläddrade i matchprogrammet. Frågar du prästen i dag
så har hon ingen aning om
vilket motståndarlaget var
eller vilken månad det var
på året. Hon kommer dock
alltid kunna tala om för dig
vad Head Coach Gunnar
Persson skrev i sin lilla text
i programmet hon köpte för
20 kronor innan matchen.
Och eftersom just den
här prästen, i den här sagan,
har väldigt svårt att inte
dela med sig av det hon finner underbart, viktigt eller
oviktigt, kommer Gunnar
Perssons ord nu även att nå
er, var ni än befinner er, så
där 20 år senare.
Det första han skrev var:
När två människor möts
och byter en krona så händer ingenting, men byter de
varsin idé så berikar de varandra.
Sedan delade han en liten berättelse med alla oss
LHC-fans, och antagligen
med några som hejade på
motståndarna också. Och så
med de som bara följde med
någon de gillade förstås...
”Det var en gång en man

Att hitta
dem
skulle vara
en omöjlighet, det
insåg han.

som fick punktering på sin
bil och stannade vid vägkanten för att byta däck.
När han hade skruvat av
de fyra hjulbultarna lade
han dem i navkapseln. När
en långtradare åkte förbi
strax efter så touchade den
navkapseln och alla bultarna flög i väg och försvann i
dikets höga gräs. Att hitta
dem skulle vara en omöjlighet, det insåg han.
Han började fundera på
hur han kunde ta sig till närmaste verkstad för att köpa
nya bultar då en luffare
kom vandrande och frågade vad som stod på. Kunde
han hjälpa till med något?
Mannen tittade på luffaren,
uppifrån och ned, och bemödade inte luffaren med
ett svar. Det var ju uppenbart att denne luffare inte
kunde bidra till någon lösning på hans problem.
Nu var luffaren en envis
rackare så han gav sig inte.
Han ville verkligen hjälpa till.
Så han envisades. Slutligen
blev mannen så irriterad att
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han fräsande berättade vad
som hänt, och avslutade
med att tala om att luffaren
inte skulle lägga sig i andras
affärer!
Luffaren ler bara vänligt
och säger att mannen förvisso har rätt och att han
kanske inte har med det hela
att göra. Men om det hade
varit luffarens bil så skulle
han ha tagit en hjulbult från
vart och ett av de övriga
hjulen så att han kunde köra
till en verkstad. Sedan lyfte
luffaren på hatten och gick.”
Vad är då sagans sensmoral undrar ni kanske?
Jo att om vi bara tar oss tid
att lyssna och försöka förstå så har nog varje människa något viktigt att säga
oss. Kanske något vi själva
inte tänkt på, förstått eller
erfarit.
Den unga prästen gömde de där orden i sitt hjärta den kvällen, och där blev
de kvar att påminna henne
varje dag av hennes liv.
Men matchens
resultat
har
for t farande
inte dykt upp,
så det vara nog
inte så viktigt
ändå...
ilona degermark
kyrkoherde

notiser

”

kyrkoherdemottagning i varv och styra kyrka
Som vi har väntat.

magnus svensson,
kontraktsprost
vätterbygdens kontrakt, om att
installationen äntligen kunde genomföras

Mottagen kyrkoherde.
Den fjärde advent kunde
Ilona Degermark äntligen
välkomnas som kyrkoherde i
Borensbergs pastorat. Tidigare inplanerade mottagningar
har fått ställas in på grund av
pandemin. Men nu var det
dags! Det var en trevlig mässa
där personal och församlingsbor från hela pastoratet
deltog. Närvarade gjorde
också biskopen i Linköpings
stift, Martin Modéus.
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, Lisen Lingefors
lördag 28 maj.
och 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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Utskott till kyrkorådet utsedda

U

nder
kyrkovalet
2021 kunde alla
medlemmar i Svenska kyrkan över 16 år rösta
på vem de ville skulle sitta
i kyrkofullmäktige. Totalt
röstade 1 341 personer
till kyrkofullmäktige i Borensbergs pastorat.

Den 6 december sammanträdde nya kyrkofullmäktige
för att tillsätta kyrkoråd och
församlingsråd. Under januari månad sammanträdde
sedan kyrkorådet och tillsatte de utskott som finns
under kyrkorådet.
De utskott som nu finns
är
kyrkogårdsutskottet,
fastighetsutskottet, finansutskottet samt arbetsutskottet. Därtill finns även
ett huvudmannaråd för för-

18,4
... så många procent var
valdeltagande till kyrkomötet enligt den slutgiltiga
röstsammanräkningen
för kyrkovalet 2021. Det
är det näst högsta sedan
1930-talet. Med 900 753
avgivna röster är det även
det näst högsta antalet
röstande i ett kyrkoval.
skolan Stjärnan.
Hans Tevell är en av de
förtroendevalda som nyligen har valts, och han valdes till ny ordförande för
Fornåsa församlingsråd.
- Jag tycker att det känns
bra. Jag har varit kyrkvärd
i Älvestad kyrka i många år

och jag känner verkligen för
kyrkan. Jag tycker att det
ska bli intressant och roligt
att få vara delaktig och jag
vill att det ska fungera ordentligt. Alla som bor och
verkar i pastoratet ska trivas, säger Hans Tevell.
Hans Tevell har dessutom
valts till ordförande i kyrko
gårdsutskottet.
Kyrko
gårdsutskottets uppgift är
att stötta kyrkorådet kring
frågor gällande kyrkogårdarna och begravningsverksamheten.
- Planen är att kyrkogårdsutskottet ska åka runt
och titta på och se över
pastoratets
kyrkogårdar
och sedan ska vi finnas med
och stötta Malin Helgesson Molin (kyrkogårdschef
i pastoratet) i det fortsatta
arbetet med kyrkogårdarna,
säger Hans Tevell.

FÖRTROENDEVALDA
Vill du veta mer eller
se vilka som har valts
till kyrkorådet, de olika
församlingsråden samt
utskotten?
Mer information hittar du på
vår hemsida; svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/
fortroendevalda

Översyn. Hans Tevell är vald till ordförande för kyrkogårdsutskottet i Borensbers pastorat. Han ser fram emot
arbetet med att förbättra kyrkogårdarna i pastoratet. På
bilden syns Fornås kyrka och kyrkogård.
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eller följ
QR-koden.

vårens händelser
finns på hemsidan
Alla gudstjänster och verksamheter som sker under
våren hittar du i kalendern
på vår hemsida. Där finns
alltid aktuell information om
vad som gäller för stunden.
Helgens gudstjänster annonseras i Corren och MVT.
Vi följer fortsatt Folkhälso
myndighetens
rekommendationer.
www.svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat

46,4

julnattsmässa i fivelstad kyrka

Stämningsfullt. Under julnattsmässan i Fivelstad kyrka
uppträdde kören tillsammans med solisten Karin Nordlöf.

stickcafé

Välkommen till
varje torsdag, med start 10/3
mellan klockan 18.30-20.00
i Björkhällakyrkan.
Tag med ditt handarbete
för gemensam trivsel.
Välkomen också DU som vill lära
dig att sticka! Enkelt fika serveras.

... så fantastiskt många miljoner har
vi tillsammans med stift och församlingar lyckats samlat in till livsviktiga
insattser under årets julinsamling!
Tack så mycket till er alla som varit
med och bidragit med gåvor, tid och
engagemang.
Tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer om
Act Svenska kyrkans
arbete genom att följa
QR-koden.
FÖLJ OSS PÅ WEBBEN
För aktuell
information om
pastoratets alla
händelser läs mer
på vår hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/aktuellt

Vid frågor kontakta Marie Johansson,
diakon; 0141-20 33 09
eller Annika Hansson Lindström, präst;
0141-20 33 13

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
verksamheter.

biskopsvisitation

Äntligen dags för visitation!

Biskopens underbara resa genom pastoratet

I

mitten av februari var
det dags för biskopen
i Linköpings stift, Martin Modéus, att besöka
Borensbergs pastorat för
biskopsvisitation.

det blir inte alltid som man
har tänkt sig och efter månader av planering, ändringar och lite mer planering var det äntligen dags
för visitation. Biskop Martin
Modéus inledde sitt visitaAtt pandemin skulle råda tionsbesök med att hälsa på
även under biskopsvisita- förskolan Stjärnan, som ligtionen var det kanske ingen ger i Borensberg, där barnen
som räknade med i början från förskolan deltog under
av 2020 när det började vardagsgudstjänsten och
planeras för visitation i Bo- hjälpte till med att ringa i
rensbergs pastorat. Men kyrkklockorna och att tända
påskljuset.
Det var sedan ett hektiskt
Att tala
schema att följa för biskophopp är av en och alla representanter
som deltog, för att hinna
oändligt
att åka runt till pastovärde, och i Borens- med
ratets olika kyrkor och träfbergs pastorat har fa förtroendevalda, anställjag sett mycket som da och församlingsbor.
- Vi hade knappt hunnit
väcker hopp hos en med
kaffet på maten innan
biskop. martin modéus det var dags att åka vidare

”
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till nästa punkt på schemat,
skrattar en av kyrkvärdarna
i Aska församling.
Under den andra veckan
av visitation släppte rege
ringen på restriktioner vilket gjorde att biskopen
hade möjlighet att träffa
fler församlingsbor än vad
som tidigare var planerat
för veckan.
Visitationsveckorna avslutades sedan med en
festlig mässa i Tjällmo kyrka
och biskop Martin höll som
avslutning sitt visitationstal.

VILL DU SE MER?
Följ QR-koden för att
se fler bilder från
biskopsvisitatonen
på vår hemsida;
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/mer
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kyrkoåret

Hela påskdramat

i ett påskägg
Vad har påsken gemensamt med chokladmynt och
geléfiskar? Jo, i de söta och sura godisbitarna ryms
hela påskberättelsen från skärtorsdag till påskdagen.

text: helena andersson holmqvist foto: lina eriksson/spira

svenska kyrkan i umeå

delar bröd och dryck
Jesus samlar sina lärjungar
till en sista fest, påsk
måltiden. De äter bröd
och dricker vin som Jesus
ger en särskild innebörd.
Sedan dess firar kyrkan
nattvard, som sägs skapa
gemenskap mellan Jesus
och de som deltar.

älska varann! Jesus
inleder måltiden med att
tvätta sina vänners fötter.
Sedan uppmanar han dem:
”Så som jag har älskat er
ska också ni älska varan
dra.” Måltiden inspirerade
den tidiga kyrkan att ord
na knytkalas som kallades
kärleksmåltider.
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säljer sin vänskap
När Jesus och lärjungarna ätit går
de till Getsemane, en trädgård
utanför Jerusalem, där Jesus har
ångest, svettas och ber. Då kom
mer en beväpnad styrka och för
bort honom. Lärjungen Judas har
förrått honom för 30 silvermynt.

så dör han Jesus förhörs och
döms som upprorsman. Han
hånas, misshandlas och korsfästs
sedan på Golgota, som betyder
skallen. Efter sex timmar dör han.
En högt uppsatt man tar hand om
Jesus kropp och lägger den i en
klippgrav.

stenbumlingen är borta
Efter helgen går flera närstående
kvinnor till graven tidigt på morgonen
för att smörja Jesus kropp. I evange
lierna berättas att den stora stenen är
bortrullad och en ängel talar om för
dem att Jesus uppstått från döden.

gör peace-tecken
"Frid över er" hälsar Jesus
efteruppståndelsen. Shalom
betyder fred och frid, men
också helhet. Enlig kristendo
men gör Jesus död och upp
ståndelse människans relation
till Gud, andra människor och
skapelsen hel igen.

bjuder på fisk
Enligt evangelierna möter
Jesus sina lärjungar igen
efter att han uppstått.
Det berättas att han vid
Genesarets sjö ger råd
om var de ska få mycket
fisk och sedan bjuder på
bröd och glödstekt fisk
på stranden.
7
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DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa,
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av makt
och jordens resurser.
45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.*
Swisha halva beloppet för något du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL
900 1223
*Källa: FN (nov 2021)

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.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

Vaktmästare						
Anna Sjögren		
203342 anna.sjogren2@svenskakyrkan.se
Maria Mosslycke		
203343 maria.mosslycke@svenskakyrkan.se
Johan Andersson 		
203344 johan.andersson2@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./Tjällmo
Bberg/Klock./Tjällmo
Västra Ny/Godegård
Fornåsa
Pastoratet
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Bberg/Klock./Tjällmo
Bberg/Klock./Tjällmo
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

Bberg/Klock/Fornåsa
Aska
Godegård
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
Magnus Brynte, 076-039 19 04
magnus.brynte@svenskakyrkan.se
Begravningsombud
bevakar rättigheterna för dem
som inte tillhör Svenska kyrkan
Conny Ringvide, 073-049 48 48		
ringvide@boremail.com

Jag är intresserad av att bli medlem i Svenska kyrkan.
För- och efternamn:
.........................................................................................................................
Adress:
.........................................................................................................................
Personnummer:
.........................................................................................................................
Ort och datum:
.........................................................................................................................

Fyll i och skicka in din
anmälningsblankett till:
Borensbergs pastorat
Box 20
591 06 Borensberg
När vi har fått din intresse
anmälan så skickar vi dig en
inträdesblankett.
Du kan även kontakta
oss på 0141-20 33 00
eller borensberg.pastorat@
svenskakyrkan.se för att få
en inträdesblankett.

