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Som fotbollsintresserad kan jag inte låta 
bli att associera till just höjdbollar när jag 
tänker på ordet ”höjd”. Jag kommer ihåg 
något som min farmor berättade för mig. 
Det var 1930-talet och hon och farfar 
var unga och nykära. Hon gick därför med 
på att gå på fotbollsmatch ihop. 

Farmor visste ingenting om fotboll men det 
spelade inte så stor roll eftersom hon var kär. 
Men hon gjorde bort sig. Än när hon berättade 
det för mig så många år senare så rodnade hon. 
De hade sparkat en höjdboll, en snedspark som 
hade seglat högt upp i luften, och hon tyckte 
det var så vackert så hon jublade och utbrast 
”å vilken fin spark”. Hon upplevde då att alla 
blängde på henne och hon insåg att hon hade 
gjort bort sig inför farfar.

Höjdbollar kan vara vackra och minnet 
över att farmor vågade vara sig själv gläder 
mig. Samtidigt blir jag lite ledsen över att an-
dras blickar kan ge sådan känsla av skam och 
missmod. Jag tror vi alla behöver tänka på hur 
vi reagerar på andras spontanitet och kreativi-
tet för att inte vi också skall orsaka att en an-
nan människa låser om sig och inte vågar vara 
sig själv. Samtidigt behöver vi mod att själva 
våga, för om vi vågar, visar vi andra att du kan 
vara som du är utan masker och att det är okej 
att göra bort sig ibland. 

Höjdbollar

När jag tänker på höjd tänker jag också på 
julen och på höjdbollen som kommer ner ifrån 
himlen. Den stannar inte där uppe, bollen. Den 
kommer ner till oss. På första advent läser vi 
hur folket ropar ”hosianna i höjden, välsignad 
vare han som kommer i Herrens namn” när Je-
sus rider in i Jerusalem. Jesus rider in i våra liv 
mitt i dess höjder och djup: missmod, glädje, 
skam, nyförälskelse och förhoppningar. Jesus 
delar våra mänskliga villkor och upprättar oss. 
Låt oss sträcka på oss och våga vara oss själva 
i ljuset av Guds oändliga kärlek för var och en. 

Björn Nilsson
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… handlar om mer än att veta sin längd. 
Många är långa, andra är korta. Jag kan 
vara kort fastän jag har längden inne. Den 
som är kort kan å andra sidan vara väldigt 
lång.

Ta höjd för sin längd eller mer – för den jag 
är – hur gör vi det? Att ta höjd innebär att ha 
marginal, att tänka utanför eller mer. Hur gör 
vi det om oss själva?

I ordningen för dopgudstjänst i Svenska 
kyrkan ingår att prästen frågar dopkandi-
daten eller dess föräldrar om namnet eller det 
namn de gett sitt barn. Det kan tyckas märkligt 
då dopet inte är någon namngivningsceremoni 
och aldrig varit det även om det är så många 
uppfattar det. En lite pojke svarade på min 
undran om varför frågan ändå finns: ”För att 
Gud ska höra vårt namn!” Ja, det är helt rätt. 
Men också för att vi ska höra det och framför 
allt för att den som ska döpas ska höra det. 

Vår uppgift som föräldrar, anhöriga och 
kyrka är att säga namnet så att den som har 
det ska veta att det är han/hon som inte bara 
har namnet utan är sitt namn. Vi är ju inte ”nå-
gon”, utan våra namn. Det är först då jag är 
medveten om mitt jag som jag kan resa mig 
i min fulla längd och säga – ”det här är jag”!

Många av oss, och kanske speciellt i Sve-
rige, är präglade av att vi inte ska sticka ut, inte 
ta plats. Vi är många som präglas av jantelagen 
men med knuten näve i byxfickan och stukad 
självkänsla.

Att skilja på personligt och privat är vik-
tigt – och riktigt men många gånger stryker 
det privata på foten så att också det personliga 
blir blekt och suddigt. Vi kallar det också att 
ha integritet. En person som har hög integritet 

Att resa sig i sin fulla ”höjd” …

kan av andra uppfattas som lite hemlig. Ibland 
uppfattar jag den förståelsen av begreppet som 
något eftersträvans-värt.

Men – integritet betyder egentligen något 
helt annat och förstås på andra sätt i andra 
kulturer som inte likt vår är så präglad av 
jantelagen. Integritet handlar om rätten för 
varje människa att få sin egenart och inre sfär 
respekterad och inte utsättas för störande in-
grepp. Rätten till integritet kan avse personlig 
integritet eller fysisk integritet.

Så – res dig i din fulla ”höjd”! Bli den du är! 
Dela dina tankar, din tro, din oro, dina dröm-
mar och din längtan. Du behöver inte vara 
rädd för att vara dig själv. Våga stå fram och 
dela av dig själv. ”Det här är jag!” 

Glöm inte heller att det är genom att lyfta 
andra som vi själva växer.

   Mats Thurfjell
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Så löd rubriken över det första som jag 
skrev i vårt församlingsblad för drygt 
åtta år sedan. Det är alltså så länge se-
dan jag bytte staden och havet i Helsing-
borg mot landsbygden, jordbruksbygden, 
slätterna och skogen i vårt pastorat. År 
som på många sätt lämnar mig berörd – 
av er och av livet. 

I mina tankar då jag nu slutar och lämnar över 
till Margareta här tänker jag att det inte är på 
plats att berätta vad jag gjort, vilket jag tänker 
andra bättre ser, utan vad jag lärt mig av livet 
och av er under de här åren.

Att summera gör jag bäst genom att helt 
enkelt gå tillbaka till det som i så mycket blivit 
mitt livsmotto: det är i mötena som vi blir till. I 
min första presentation ställde jag frågan: ”Jag 
undrar vilka vi kommer att bli”? Ja, vilka har 
vi blivit? 

Jag kan inte allt men det mesta kan jag lära 
mig. Att säga att jag kan allt är att säga: ”Jag 
är färdig, nu kan jag inte lära mig något mer”! 
Och vi vet – det är inte sant. Vad har vi då i 
livet att göra? Vandringen tillsammans är ett 
enda uttryck för lärande och växande. Vill jag 
framåt, måste jag vilja lära. Ta andras kunskap 
och erfarenhet i beaktande och göra det till 
mitt i mitt sammanhang. 

En djupare förståelse av omvärlden uppnås 
parallellt med att osäkerheten ökar. En större 
förståelse av omvärlden är möjlig! Men – den 
går inte att uppnå utan att förståelsen för det 
jag redan vet sätts i gungning. Vägen till kun-
skap och förståelse består inte av en massa svar 
utan i att ytterligare frågor möter mig. Livet 
och förståelsen för omvärlden är en ständig rö-
relse – den aldrig färdiga resan. Osäkerheten 
kan då vara svaret i sig – jag har fått en djupare 
förståelse av omvärlden.    

Det är i mötena som vi blir till

En olycka kommer sällan ensam. Ett dras-
tiskt uttryck men för många är det verklighet, 
så även för mig. Mitt barnbarns död och fem 
dagar senare en av mina svågrars död satte och 
har satt spår. Och jag tänker – är det inte så här 
livet är – för de flesta av oss? Vi kan inte gar-
dera oss för livet. Det finns ingen förförståelse 
av det – vi måste ta det som det blir. 

Vi måste leva det oavsett det handlar om 
katastrof och krig i andra delar av världen el-
ler de svårigheter som drabbar de flesta som är 
människor; sorg, ensamhet och utanförskap, 
sjukdom och lidande. Även det brustna hjärtat 
slår – det är därför livet så ofta gör ont. 

Ylva Eggehorn skriver i en av våra psalmer: 
”När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad 
gör vi med vår bitterhet och skam?” Jag tror 
inte att den Gud jag tror på vill oss något ont 
men känner Gud som den som vill vända ont 
till gott. Gud som efterkonstruktionernas Gud 
som möter oss där ”huden är som tunnast”. 

Tack kära medarbetare; anställda, förtro-
endevalda och ideella, alla församlingsbor, för 
att jag under de här åren fått lära känna er och 
allt jag fått lära tillsammans med er.

  Mats Thurfjell
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I december börjar jag som kyrkoher-
de i Björklinge, Skuttunge och Viksta 
församlingar, Björklinge pastorat. Det ser 
jag fram emot! Att få mötas i ögonhöjd 
och lära känna varandra. Först och främst 
människor i församlingar och i bygd. Där-
näst byggnader och allt annat som finns i 
en kyrkoherdetjänst. 

Jag har förmånen att vara uppväxt i Höga kus-
ten i Nordingrå. Varje sommar återvänder vi 
dit eftersom stugan finns där. Där finns gott om 
berg och de 10 mil av kuststräckan som kallas 
Höga kusten har den största skillnaden mellan 
bergens höjd och havets djup. 

Skogen och naturen är mina favoritställen. 
Med fikat i ryggan, svampkorgen eller bärhin-
ken. Alla sätt att vara i skogen är njutbara! 
Nordingrås landskap innebär förr eller senare 
att man kommer upp på ett berg. Väl uppe bre-
der utsikten ut sig. Varje gång jag kommer upp 
på ett berg gör höjden något med mig. Utsik-
ten stuvar om och ger andra proportioner på 
mitt liv. Jag får nya perspektiv på det jag står i 
oavsett om det är det lätta i livet eller det som 
är mer tungt att bära. Jag blir liten som män-
niska, utsikten och vidden jag ser är överväldi-
gande. Jag blir förstummad av allt det vackra. 

Här i Mälardalen har jag bott sedan jag var 
19 år alltså mesta delen av mitt liv. När jag är 
ute i skogen finns i kroppen en förväntan att 
komma till en utsikt även om landskapet här 
är plattare. Men vi har hittat lite höjdskillnad 
i Lura, Rasbokil, där mitt och maken Svens 
drömhus ligger i skogskanten med utsikt över 
åkrarna. Rätt så ofta ser vi rådjur. Vackert! 
Lura är centralt i alla fall för oss, med barn och 
barnbarn från Örebro i söder, Avesta i väster 
till Sundsvall i norr. 

Utsikt och ögonhöjd!

Jag har levt den längsta delen av mitt liv 
i Uppland som är ett slättlandskap. Här finns 
mycket vackert och slätten gör att här möts 
man i ögonhöjd. Den höjden är viktig för mig! 
Samtalen i ögonhöjd är det mest spännande 
som jag ser fram emot. Uttryckt med andra 
ord: jag tar höjd för samtalen i ögonhöjd!

Margareta Westin Olsson, ny kyrkoherde 
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… i våra hjärtan! Nej, inte pastoratets so-
ciala företag i första hand utan parken – 
Prästgårdsparken.

Drömmen om att, i något skick, ge tillbaka 
Prästgårdsparken till er i Björklinge lever och 
har så gjort nu i några år. Drömmen startade 
i tankar om ett socialt projekt där en av gre-
narna handlade om parken. 

Hur har parken sett ut under alla år som 
gått sedan den anlades i samband med att 
Björklinge prästgård byggdes i slutet av 
1700-talat? De frågorna fick vi svar på genom 
trädgårdsantikvarie André Strömqvist. André, 
som tidigare varit med och tagit fram under-
laget för våra trädvårdsplaner, har tagit fram 
ett dokument som visar de olika gestaltningar 
parken haft under åren. 

Med hjälp av det materialet och med inspi-
ration från ett besök anställda och förtroen-
devalda gjorde för ett år sedan, i ett liknande 
sammanhang, i Wales växer tankarna och idé-
erna om parken fram. 

2018 anlade vi det som framöver kommer att 
bli en örtagård på prästgårdens södra gavel. 

Prästgårdsparken …

Lena Jonasson och Gunny Fallström, Prästgårds-
parken

• bytt rosor i planteringen på Prästgårdens framsida, 

• anlagt ny grusgång i parken mellan Ramsjövägen och anslutning till Prästgården. 

 Längs gången har vi även satt belysning,

• planterat solrosor för att lysa upp baksidan av Södra längan,

• klippt ur alla fruktträd och kommer att fortsätta beskärning för att öka möjlihet till god  
 skörd,

• börjat anläggning av en perennrabatt för odling av blommor till våra kyrkors altaren, 

• ritat förslag till parkens utformning för framtiden, 

• börjat förebereda odlingsbänkar för nästa års odling av grönsaker och rotfrukter.

Vilka gör jobbet? Det gör våra vaktmästare, 
inhyrda entreprenörer samt Lena Jonasson och 

Gunny Fallström, anställda i det sociala före-
taget under god ledning av Caroline Smedberg 
och Anna Torstensson. 

Vi vill att prästgårdsparken ska vara en 
plats för odling av blommor och grönsaker men 
också en plats för rekreation och som en andlig 
miljö. Under nästa år planerar vi att bygga en 
andakts- och gudstjänstplats i parken. 

   Mats Thurfjell

Under 2019 har vi:
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Kyrkans meditationsandakter ger en möj-
lighet till andhämtning och påfyllning av 
energi. Sabina Swahn, ledamot i kyrko-
fullmäktige och församlingsrådet, upp-
muntrar oss att prova på.

Höjden av lycka i vardagen är att ge mig själv 
tid att delta i en meditationsandakt. Där får jag 
andhämtning och påfyllning av en energi som 
inte liknar något annat. Andakterna gör mig 
medveten om min egen kropp, andning och 
hjärtslag. Jag får även en möjlighet att tacka 
Gud för att jag lever och kan be för att andra 
också ska få ha det lika bra. I meditationsan-
dakterna slipper jag prestera eller bevisa något 
för någon annan. Det handlar helt enkelt om 
att lära sig trivas i sig själv utan extra stimu-
lans. 

För mig som pratar och rör mig hela tiden 
är det en rejäl utmaning att vara tyst och stilla.

När jag första gången började meditera 
1997 var det i stort sett omöjligt, men efter 
många års träning kan jag finna ro i det och se 
fördelarna. 

Som nybörjare ska man inte tro att det 
känns bra direkt, men som med all träning så 
blir det lättare med tiden. Jag brukar jämföra 

Höjden av lycka!
det med balansträning. Det kan ge resultat på 
ganska kort tid om man bara ger det utrymme 
och regelbundenhet. För mig fungerar det bäst 
i en lugn trygg miljö tillsammans med perso-
ner jag litar på. Och var kan då vara bättre än 
framme i koret i min egen hemkyrka?

Om du aldrig provat så gör ett kort experi-
ment hemma. Tänd ett levande ljus i ett mörkt 
rum och sitt i fem minuter i en så bekväm ställ-
ning som möjligt. Använd en vanlig stol om det 
känns bättre än att sitta på golvet. Fokusera 
sen på ljuset och din andning och slut ögonen 
om du kan. För att hålla reda på tiden kan du 
sätta ett larm på din mobiltelefon eller ha en 
äggklocka i ett annat rum (så du inte störs av 
det tickande ljudet). Riskerar du att bli avbru-
ten är det bra att sätta en lapp med STÖR EJ 
på dörren. 

Lycka till med att finna lycka på detta sätt! 
Och välkommen till kyrkans meditationsan-
dakter!

Sabina Swahn, kyrkvärd och ledamot i 
kyrkofullmäktige och församlingsrådet

Meditationsandakter: 
5/12, kl. 19, Björklinge kyrka 
12/12, kl. 19, Viksta kyrka
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Kalendariet för advent, jul och vinter 2019/2020
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

För ytterligare detaljer om tema och medverkande i gudstjänsterna se vårt 
månadsblad, affischer och/eller hemsidan: www.svenskakyrkan.se/bjorklinge 

Björklinge Skuttunge Viksta
November

Torsdag 28 17.00 Pannkaksguds-
tjänst i kyrkan

Fredag 29 19.00 Syföreningsauk-
tion i bygdegården

December
Söndag 1 10.00 Adventsgudstjänst

11.45 Adventsandakt på 
Björklingegården

13.00 Adventsgudstjänst 16.00 Adventsguds-
tjänst

Torsdag 5 08.45 Morgonmässa
18.00 Öppet i kyrkan
19.00 Meditationsandakt, te 
& samtal

Lördag 7 16.00 Lucia- och julkonsert
Söndag 8 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst
Torsdag 12 12.00 Gemenskapsträff 

med Lucia i Skuttunge 
bygdegård

19.00 Meditationsan-
dakt, te & samtal

Fredag 13 19.00 Lucia- och julkonsert
Söndag 15 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
Lördag 21 16.00 Julkonsert
Söndag 22 11.00 Mässa 13.00 Julkrubba

Tisdag 24 10.00 Julkrubba

23.00 Julnattsmässa

10.00 Julkrubba

Onsdag 25 07.00 Julotta 07.00 Julotta
Torsdag 26 14.30 Julandakt på Björk-

lingegården
16.00 Musikgudstjänst

Söndag 29 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst

Tisdag 31 14.30 Nyårsandakt på 
Björklingegården
16.00 Nyårsbön med musik

16.00 Nyårsbön med 
musik

Januari

Onsdag 1 15.00 Ekumenisk gudstjänst 
i Missionskyrkan

15.00 Ekumenisk guds-
tjänst i Missionskyrkan

15.00 Ekumenisk 
gudstjänst i Missions-
kyrkan

Söndag 5 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
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Kalendariet för advent, jul och vinter 2019/2020
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

För ytterligare detaljer om tema och medverkande i gudstjänsterna se vårt 
månadsblad, affischer och/eller hemsidan: www.svenskakyrkan.se/bjorklinge 

Måndag 6 11.00 Gudstjänst med musik
Söndag 12 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
Torsdag 16 18.00 Kyrkan är öppen

19.00 Veckomässa & film
Söndag 19 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst

Torsdag 23 08.45 Morgonmässa 19.00 Veckomässa & 
samtal

Lördag 25 18.00 Musikgudstjänst

Söndag 26 11.00 Mässa 16.00 Ekumenisk guds-
tjänst

Torsdag 30 18.00 Kyrkan öppen
19.00 Meditationsandakt, te 
& samtal

Februari
Söndag 2 11.00 Gudstjänst med små 

& stora 
16.00 Mässa

Torsdag 6 19.00 Meditationsan-
dakt, te & samtal

Söndag 9 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst 

Torsdag 13 19.00 Bröllopsmusik

Lördag 15 16.00 Gospelgudstjänst

Söndag 16 11.00 Mässa

Torsdag 20 19.00 Veckomässa & 
föredrag

Söndag 23 11.00 Mässa 16.00 Gudstjänst

Torsdag 27 08.45 Askonsdagsmässa på 
en torsdag
18.00 Kyrkan öppen

19.00 Meditationsandakt, te 
& samtal

Mars
Söndag 1 16.00 Kyrkoherdemottag-

ning med mässa
Torsdag 5 19.00 Meditationsan-

dakt, te & samtal
Lördag 7 09.30 Ekumeniska världs-

böndagfrukost i Björklinge 
Missionskyrka

Söndag 8 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
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På kyrkbacken...
...träffades man förr i tiden innan gudstjänsten började, för att prata,diskutera, träffa 

vänner och bekanta. I det här numret handlar kyrkbacken om vad som ska hända:

AA-möte
Anonyma alkoholister 
Björklingegruppen
Möten i Södra längan (gam-
la pastorsexpeditionen)
Onsdagar klockan 19.00

Välkomna!

Grötfest
Välkommen på Gemenskapsträff 

i Skuttunge bygdegård torsdag 

12 december kl.12.00. Luciatåg, 

julallsång, gröt och kaffe. Insam-

ling till julkampanjen. 

Behöver du hjälp med skjuts 

kontakta diakoniassistent Anna 

Torstensson, tel. 37 78 72. 

Jacobssonska fondenBidrag till studierBidrag från Jacobssonska fonden kan sökas 

av ungdomar bosatta i Viksta församling 

som går gymnasieutbildning eller annan 

liknande utbildning. Syftet med ansökan 

skall anges. Välkommen med din ansökan 

senast den 31 januari 2020.
Ansökan skickas till:Rickard BjerseliusViksta Bergalund 108743 73 Björklingetel: 0707-91 95 95                   

Syföreningsauktion fredag 

29 november kl. 19.00 

Välkommen på vår auktion i Viksta bygdegård!

Vi börjar med en andakt och fortsätter med kaffe, 

lotterier, åror, godisförsäljning och auktion m.m. 

Auktionens överskott fördelas senare till oli-

ka välgörenhetsorganisationer som Svenska kyr-

kans internationella arbete. 

Vi tar, förutom kontanter, även betalt med 

kort och Swish. Välkommen!
Viksta kyrkliga syförening

Syföreningsauktion i 
Björklinges församlingshem … 
… är flyttad till våren. Datum är 
preliminärt satt till 21 mars men yt-
terligare information och definitivt 
datum kommer här i församlingsbla-
dets första nummer för 2020. 

 Björklinge kyrkliga 
syförening

Far, får får får?
Nej, får får inte får, får får lamm!De som döpts i våra kyrkor under 2019 har också fått lamm. Och nu har lammen vuxit på sig och det är dags för dem att flytta hem till sina ägare. 

Vi välkomnar till DOPFEST i samband med gudstjänsten i Björklinge kyrka söndag 2 februari. Ni som under året har döpt era barn i våra kyrkor kommer att få en speciell inbjudan.
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Veckomejlet …… är som det heter! Ett mejl varje vecka med uppdatering om vad som händer i våra kyrkor torsdag till torsdag. Ett sätt att påminnas om det som är så lätt att glömma och med det missa. Mötet med an-dra, dig själv och Gud. Vill du också vara med? Mejla då till bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se så är du med i nästa utskick. 

Häng inte upp dig på det …
… häng tavlor i stället! Välkommen att 
vara med i 2020 års konstutställning i 
våra kyrkor under temat: Skapelse

Hoppas att temat inspirerar och att du vill 
vara med som utställare. Vernissage blir det 
i samband med gudstjänsterna i våra kyrkor 
söndag 5 april. Ytterligare information kom-
mer i nästa års första församlingsblad. Ut-
ställningen pågår till och med söndag 3 maj. 

För ytterligare information ring eller        
e-posta till vår diakoniassistent 
Anna Torstensson, 
018 37 78 72, 
anna.u.torstensson@svenskakyrkan.se

Döpta 
Björklinge
Vidar Hellkvist 

1 september

Lovisa Ljungqvist 14 september

Sigge Eriksson Asplund 15 september

Diana Ehrnvall 22 september

Hugo Tallskog 12 oktober

Lo Strandman 13 oktober

Inez Wallin 
27 oktober 

Skuttunge
Alva-Lovisa Eriksson 17 juli

Colin Reiterer 
20 juli

Alvar Johansson 22 september

Viksta
Theodor Larsson 11 augusti

Gustav Elvsén 20 oktober

Våra syföreningar …

… i pastorat är tre till antalet. De arbetar ideellt för att 

bistå människor både här hemma och långt borta. Syför-

eningarna är viktiga mötesplatser och bidrar till omsorgen 

om församlingen. De tar gärna emot nya medlemmar.

Vill du veta mer om syföreningarna eller bli medlem kan 

du kontakta ordförande.

Björklinge syförening träffas varannan tisdag jämn vecka 

kl. 12.00 i församlingshemmet. Syföreningen ordnar varje 

år en auktion. Nästa gång blir lördag 21 mars. 

Ordförande Kristina Andersson tel. 018 36 70 21.

Skuttunge syförening träffas varannan tisdag kl. 13.00 i 

Skuttunge kyrka. 

Ordförande Kerstin Persson tel. 018 37 40 11.

Viksta syförening träffas varannan tisdag kl.10.30, ibland 

i kyrkan och annars hos någon medlem. Syföreningen ord-

nar handarbetsauktion inför jul varje år.  

Ordförande Ulla Dahl tel. 018 37 21 46.
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Legenden om helgonet Lucia bär på 
många viktiga budskap. Ett av dem är att 
en flicka ska få säga ja till det hon själv 
vill och att hon har rätt till sin egen kropp 
och sitt eget liv. 

Berättelsen om Lucia är en berättelse om för-
färliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att 
gifta sig redan som ung flicka. När hon över-
talade sin mor att bryta förlovningen, straf-
fades hon genom tortyr och sedan till ett liv 
på bordell. Allt för att hon trotsade samhällets 
normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för 
samma typ av övergrepp som Lucia utsattes 
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld 
och våld inom familjen är exempel på vanliga 
övergrepp mot flickor. 

Flickors möjligheter att utbilda sig och 
skaffa sig en egen försörjning begränsas. Flick-
ors och kvinnors kroppar ses i många fall som 
mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor 
ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen 

Legenden om Lucia - om alla flickors 
rätt till ett värdigt liv

rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att 
rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

Legenden om Lucia ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin 
kropp och sin värdighet som gjort att vi idag 
firar henne med en stor ljushögtid. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans 
med lokala krafter för att ge fler flickor möjlig-
het att ta makten över sina egna liv. Det handlar 
om utbildning kring farorna med könsstymp-
ning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap 
och projekt för att flickor ska tillåtas gå i sko-
lan. Det handlar om att bryta tabun som rör 
jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla 
människors lika värde. 

Vid Luciakonserten i Björklinge kyrka 7 de-
cember, kl. 16 går insamlingen till Jul på 
Upplands. 

Vid vårt Luciafirande i Björklinge den 13 
december kl. 19.00 i år kommer vi att 
samla in pengar till Act Svenska kyrkan - 
För varje flickas rätt till ett värdigt liv!
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På den här sidan kommer det i försam-
lingsbladet framöver att finns tips och 
förslag till dig ”som vill mer”. Vi har un-
der året arbetat med andlig fördjupning 
på olika sätt i församlingen och det vill 
vi gärna fortsätta med. Det här numrets 
fördjupningsförslag gäller hela det här 
årets tema för bladet om: djup, bredd, 
längd och höjd. 

• Meditationsandakter. I temat ”Höjden av 
lycka” på sidan 7 berättar Sabina om våra regel-
bundna meditationsandakter som en god hjälp 
till fördjupning. Prova du också!

• Biskop Karins undervisning. För dig som 
är med i Facebook rekommenderar vi biskop 
Karins korta undervisningar med temat: På 
kammar ‘n.

Fördjupning

•   Andliga övningar. I Bönboken i Tradition 
och liv finns följande förslag till övning: Öva att 
slappna av och lita på Gud, att Guds närvaro inte 
är beroende av min upplevelse av den. Upprepa 
orden ur Psaltaren 139:5 ”Du omsluter mig på 
alla sidor, jag är helt i din hand”. Stora delar av 
psalmen talar om förtröstan på Gud i tider när 
relationen till Gud är under prövning. Försök att 
göra bönen konkret, så att du väljer ett område 
av kamp i livet och knyter den till bönen under 
en tid. 

• Boktips. Läs gärna Are Norrhavas bok Djup 
tid och Tunna ställen om ett kontemplativt sätt 
att närma sig världen eller Tankar för dagen 
med reflektioner som inspirerar till att fundera 
över livet och existensen. Båda från Verbums 
förlag.
    Mats Thurfjell
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Se kalendariet sidan 8 för händelser fram till nyår 2019.

Händer tidig vår 2020

SÖNDAGAR
Mässa/gudstjänster
Björklinge kyrka, kl. 11.00 
I stort sett alla söndagar. 
Skuttunge/Viksta kyrka, kl. 16.00 
Varannan söndag i Skuttunge eller Viksta, 
med undantag för de stora helgerna och annat 
enstaka tillfälle.

Söndagsskola
Björklinge kyrka, kl. 11.00 
Varannan vecka med start 26 januari, förutom 
då det är gudstjänst för små och stora. Från 4 
år. Yngre barn kan delta men då med förälder.

MUSIK
Se sidan 16 för musikhändelser i januari och 
februari.

SAMTAL & STILLHET
16 JANUARI, KL. 19.00 
Veckomässa och film
Björklinge kyrka 
Vi ser en film tillsamman och pratar om 
filmens tema.

10 JANUARI, KL. 19.00 
Meditationsandakt
Viksta kyrka 
Meditation, te & samtal.

6 FEBRUARI, KL. 19.00 
Meditationsandakt
Björklinge kyrka 
Meditation, te & samtal.

13 FEBRUARI, KL. 19.00 
Bröllopsmusik
Björklinge kyrka 
Konsert med tips för dig som går i giftastan-
kar.

20 FEBRUARI, KL. 19.00 
Veckomässa och föredragsrubrik
Viksta kyrka

27 FEBRUARI, KL. 19.00 
Meditationsandakt
Björklinge kyrka 
Meditation, te & samtal.

GEMENSKAP
Tisdá i Viksta
Viksta kyrka, kl. 11.00-15.00 
Fika, samtal, andakt, sång och någons berät-
telse.

Andakt/sångstund på Björklinge-
gården
Björklingegården, kl. 14.30 
Varannan torsdag med start 16 januari.

BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Öppna förskolan och babyrytmiken tar julup-
pehållet från och med v.52 och startar igen 
v.4.

Ungdomsgrupperna tar uppehåll från och 
med v.51 och startar igen v.4. 
Håll utkik på hemsidan eller månadsbladet 
för mer information.

KONFIRMATION
Håll utkik på hemsidan eller månadsbladet 
för mer information.
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Välkommen att besöka eller ringa oss!
Pastorsexpeditionen är öppen tisdag och onsdag kl. 9 – 12 samt torsdag kl. 13 – 16. 
Torsdag före helgdag kl. 9 – 12.
Övriga samtal och besök enligt överenskommelse.

 Adress Prästgården, Nybyvägen 2, 743 63 Björklinge 
 Telefon 37 72 10  
 E-post bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se
 Hemsida www.svenskakyrkan.se/bjorklinge
 Kanslist Caroline Smedberg, tel. 37 72 10
 Assistent  Susanna Westman, tel. 37 70 74
 Ekonom Jan Kristoffersson, tel. 37 78 64
 Husmor Veronica Zander, tel. 37 78 69

  Församlingshem, tel. 37 70 11
Präster   
 Kyrkoherde  Mats Thurfjell, tel. 37 72 13
  E-post: mats.thurfjell@svenskakyrkan.se  

 Ny kyrkoherde från 20/12 
  Margareta Westin Olsson, tel. 37 72 13 
  E-post: margareta.w.olsson@svenskakyrkan.se

 Komminister  Björn Nilsson, tel. 37 78 67 
  E-post: bjorn.w.nilsson@svenskakyrkan.se

  Hanna Carlsten, tel. 37 78 73
  E-post: hanna.carlsten@svenskakyrkan.se

Diakon 
 Diakon  Vakant
 Diakoniassistent Anna Torstensson, tel. 37 78 72
  E-post: anna.u.torstensson@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker 
 Musikdirektör  Magnus Kilvén, tel. 37 05 39
  E-post: magnus.kilven@svenskakyrkan.se

 Kantor  Margareta Andersson Brennan, tel. 37 78 65
  E-post: margareta.brennan@svenskakyrkan.se

Barn och ungdom   
 Barnverksamhet Anna-Lena Josefsson, tel. 37 78 76
 0-12 år  E-post: anna-lena.josefsson@svenskakyrkan.se

 Ungdomsverksamhet Monna Josefsson, tel. 37 78 63
 13 år och uppåt E-post: monika.josefsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare 
 Björklinge  Erik Berglund, tel. 37 75 01
 Skuttunge  Jonas Löfgren, tel. 37 43 06
 Viksta Christer Lundström, tel. 37 22 01

Bankgironummer  5541-2233      -     Swishnummer 123 395 2108



Musik från advent till fastan 
ADVENTS- OCH JULGUDSTJÄNSTER 
Alla kyrkor 
Vuxenkörerna medverkar i de traditionella 
advents och julgudstjänsterna. Se kalenda-
riet s. 8.

LÖRDAG 7 DEC, KL. 16.00 
Björklinge kyrka
Lucia- och julkonsert
Med församlingens körer. 

TISDAG 10 DEC, KL. 15.15 
Björklingegården 
Lucia med barn och unga från Himlakören 
och Supernovorna.

TORSDAG 12 DEC, KL. 12.00 
Skuttunge bygdegård 
Gemenskapsträff. Lucia med Himlaskutt.

FREDAG 13 DEC 
Hemköp Björklinge kl. 16.00 
Lucia med barn och unga från Himlakören 
och Supernovorna.

Skuttunge kyrka, kl. 18.00
Lucia- och julkonsert med Sportklubben.

Björklinge kyrka, kl. 19.00
Lucia- och julkonsert med församlingens 
körer.

LÖRDAG 21 DEC, KL. 16.00
Skuttunge kyrka
Julkonsert
Med kyrkokören och Himlaskutt.

ANNANDAG JUL, 26 DEC, KL. 16.00 
Björklinge kyrka
Julmusik på orgel
Magnus Kilvén spelar och Björn Nilsson läser 
ur julens texter.

NYÅRSAFTON, 31 DEC 
Nyårsbön med musik
Björklinge kyrka, kl. 16.00 
Klassisk och festlig musik med Petra Valman, 
Elin Emtell Rubinsztein, Anders Emtell och 
Magnus Kilvén. Andakt med Hanna Carlsten. 

Skuttunge kyrka, kl. 16.00 
Gruppen Lingonben och Margareta Brennan 
orgel. Andakt med Björn Nilsson.

TRETTONDAGEN, 6 JAN, KL. 11.00
Björklinge kyrka
La Cappella 
Gudstjänst och medverkan av damkören La 
Cappella.

LÖRDAG 25 JANUARI, KL. 18.00  
Björklinge kyrka
Musik vid helgsmål
Max Tull, gossopran och Lars Tull, valthorn 
samt Karin och Magnus Kilvén medverkar.

SÖNDAG 2 FEB, KL. 16.00  
Skuttunge kyrka
Skrik för livet
Medverkan av Ekumeniakyrkans och Skutt-
unges kyrkokör, Tectyl samt Margareta A 
Brennan och Tomas Bernström

LÖRDAG 15 FEB, KL. 16.00
Skuttunge kyrka
Gospelgudstjänst
Kör, Peter Ekengren & Arvid Nerdal

För slutgiltig information om dagar och 
tider, besök vår hemsida:  

www.svenskakyrkan.se/bjorklinge
Kyrkomusiker Magnus Kilvèn och Margareta  

Andersson Brennan


