
Björklinge • Skuttunge • Viksta

Församlingsblad

nr2
2019

Bredd



2

Redaktionsruta
Ansvarig utgivare: Mats Thurfjell
Redaktion: Mats Thurfjell, Bo Lundén, Susanna Westman, Karin Carlén och Björn Nilsson
Layout och tryck: Fyris-Tryck AB
Omslagsfoto:   Bredd
Foto:  Veronica Zander

Bredden - en gränslös kärlek

…”att ni förmår fatta bredden och läng-
den och höjden och djupet och lära känna 
Kristi kärlek…” Det är Paulus som, i sitt 
brev till församlingen i Efesos, uppmanar 
och uppmuntrar till hopp och tillförsikt.

Vi blev några som stannade kvar vid kyrkan 
och samtalade en stund kring Paulus ord. Kun-
de vi förstå orden och kunde vi fånga bredden? 
Vi gjorde ett försök.

“Detta är ofattbart”, utbrast då en av oss, 
där hon stod på kyrkbacken, omsluten av ski-
ra gröna björkar, blommor på gravarna och 
längre bort den öppna milsvida slätten. Ska-
pelsen, den vi både älskat, missbrukat och ska-
dat. Den vi fick av kärlek. En gränslös kärlek.

Vi fyllde på med tankar kring Guds kärlek 
och vi kom alla att minnas Henry. 

Som litet barn blev han föräldralös. Hans 
familj blev barnhemmet och som ung arbetet 
i hamnen. Villkoren var hårda, mycket var 
orättvist och visst kunde man ana den karga 
och hårda stämningen bland förmän och även 
arbetarna. Nog kunde han vara besviken, 
besviken på Gud, besviken på människorna. 
Men bitterhet och missmod kunde man aldrig 
se hos honom. I stället hörde man honom ofta 
säga “Det har varit hårt, men jag har ett gott 
liv, omgiven av kärlek.”

Där vi stod på kyrkbacken tänkte vi på allt 
fler som kunde vittna om en gränslös kärlek. 
Människor omkring oss, nära och långt ifrån 
oss. Bredden växte och snart var vi på andra 
platser på vår jord.

Någon berättade då om Mina. Mina som 
var på flykt. Långt från sitt land och det som 
var ett hem. Rädslan var ständigt hennes följe-
slagare. Gömd i bergen, milsvida vandringar, 
drömmar som alltmer bleknade. Människor 
på vägen gav henne mat, vatten och en filt att 
vira runt sin kalla kropp. I det djupaste svarta 
visste hon, någon gick vid hennes sida, delade 
hennes flykt, gav henne kraft och mod. Hon 
orkade lite mer.

Kvar i våra tankar fanns också en gammal 
kvinna. Ensam, änka sedan många år. Led av 
smärta, svårt att röra sig och vännerna var 
borta. Den gränslösa kärleken, fanns den här? 
Nej, för henne var allt svart och vi förmådde 
inte. Trösten räckte inte till, var fanns Gud, 
räckte inte kärleken, den gränslösa? 

Frågan blev kvar, vanmäktigt sökte vi sva-
ret. Vi vet inte. Vi får tillsammans trösta, stan-
na kvar och stilla vänta, vänta att se, vänta att 
möta en gränslös kärlek. I tro. I hopp.

Tillitsfullt vänta med orden från psalm 205
“Vila i din väntan, stilla mötet sker. All 
din stora längtan, Herren hör och ser. 
Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. 
Våren visar vägen Gud gör allting nytt. 
Genom din ångest, när allt är svårt, de-
lar Gud din smärta och all din gråt”.
   

Margareta Sandberg
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Hela livet med Gud – där hittar vi bred-
den! Hela livet med Gud är också vision 
och riktmärke för vårt arbete och varan-
de som kyrka i Björklinge, Skuttunge och 
Viksta. I vår kyrka ska det finnas möjlig-
het att få växa som människa, leva i ge-
menskap och att upptäcka Guds närvaro i 
livet. Vi gör det tillsammans. 

I vårnumret gav vi exempel på en mängd verk-
samheter, nästan varje dag under veckan, för 
möjlighet att enskilt och tillsammans få växa 
och djupna som människa. Vilken bredd! I 
sommarnumret ger vi några exempel på hur 
det blev men också något om bredden i som-
marens möjligheter att tillsammans dela liv 
och tro. 

Vi tror att bredd är viktigt! Inte allt för 
någon men något för alla. Bredden blir också 
vårt sätt att gestalta kyrkan. Vi tror inte att 
vi, med det vi just nu är som kyrka (det vi er-
bjuder av mötesplatser), möter alla behov som 
finns men vi vill vara med och försöka att göra 
det. Därför blir ditt sätt att vara kyrka viktigt. 

Bredden, rädslan och möjligheten
Dina tankar och erfarenheter breddar ytterli-
gare det som vi är – kyrka. Kom och bredda 
oss! Gör så att det rinner över brädden som på 
framsidans bild. 

Jag funderar ibland på hur Paulus ord (från 
Efesierbrevet) om bredden går ihop med Jesu 
ord i Matteusevangeliet: ”Den väg är bred som 
leder till fördärvet”? 

Ja, både Paulus och Jesus har nog rätt på 
lite olika sätt. Vi kanske kan  tänka så här som 
en god vän en gång delade med mig. ”Det är 
viktigt att ingången, dörren till kyrkan är bred 
och att trösklarna är låga men lika viktigt att 
centrum i kyrkan är fokuserat omkring det 
som är Bibelns centrum: Jesus”.  Eller som nå-
gon annan sagt: ”Det finns många vägar till 
Jesus men bara en väg till Gud”. 

Jag tror att de här citaten på ett mycket 
bra sätt mixar både Paulus och Jesu ord. Sen 
tänker jag att bredd, öppenhet och inkludering 
kan upplevas som hotfullt. Har inte jag hela 
sanningen? 

Är det i bredden våra rädslor gömmer sig? 
Eller är bredden vår enda möjlighet?

Mats Thurfjell
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Barn- och ungdomsverksamheten

Det finns en enorm bredd på barnverk-
samheten i våra församlingar. På öppna 
förskolan på måndagar och onsdagar i 
Björklinge och tisdagar i Skuttunge har 
många barn och föräldrar träffats och 
sjungit och lekt, fikat och skrattat.

Vi har två miniorgrupper och en junior-
grupp som träffas varje vecka. Det har 
varit mycket sång och pyssel, lek och 
samtal. Vi har sjungit på några familje-
gudstjänster och pannkaksgudstjänster, 
på Luciafirande, och på Björklingegården. 
Vi har också gått luciatåg på Hemköp för 
3e året vilket var mycket uppskattat! 

I år framförde vi musikalen Mr. Fnatt och 
Moder jord som handlade om barnens 
rätt och hur viktigt det är att lyssna på 
barnen!

Ungdomar på bredden 
Vid en fundering över detta numrets tema, 
bredden, och över ungdomarna vi har förmå-
nen att få arbeta med så är saken klar! Vi har 
breda ungdomar. De är breda i den mån att de 
låter alla vara med. Det gäller VSÄ, konfan, 
KU och de unga ledarna. Varje år talar alltid 
någon av ungdomarna om för oss att i andra 
sammanhang, särskilt skolan, så är det inte 
alltid de får vara med. Inte alltid de känner 
att de är en del av den stora gruppen. I våra 
sammanhang är det svårare att vara utanför. I 
konfagruppen finns det alltid unga ledare som 
ser och som brer ut sina armar och bjuder in. 
På VSÄ och KU umgås man med människor 
man inte skulle lärt känna annars, man får ett 
umgänge med större bredd.

Ungdomarna är också breda i sin Gudsrela-
tion. Många tankar, funderingar, tvivel, över-
tygelser, skratt får plats. Och detta leder till 
många härliga tankar och diskussioner. Och 
till en fantastisk gemenskap. Både på längden 
och bredden! Tack Gud för din breda ung-
domsskara som berikar vår värld.
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Barn- och ungdomsverksamheten

En gång pratade vi om vilka ord vi kan använda för att uppmuntra och vilka ord vi vill 
passa på att säga till varandra medan vi har chansen! En annan gång fick de måla stenar 
och tänka ut saker de var tacksamma för som vi sedan lade fram på tacksamhetsbor-
det i Björklinge kyrka. 

Särskilt festligt och roligt var det när vi 
fick besök av en barngrupp ifrån Frö-
sunda församling i Norrtälje. Vi delade 
mycket roligt tillsammans, tipsprome-
nad, pyssel, sång och så grillade vi. Våra 
barn hade bakat fiskar i mördeg som de 

bjöd gästerna på och pratat om pojken 
med de två fiskarna och fem kornbröden 
som mättade 5000 personer. Vi kan dela 
med oss av det vi kan och så kan det få 
jättestora och fina konsekvenser.
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Björklinge kyrkokör medverkade i en härlig 
Midvinterkonsert den 26 januari tillsammans 
med de duktiga spelmännen Robert Larsson, 
Örjan Englund och Mats Andersson. Medver-
kade med sång gjorde även Mats Thurfjell och 
Karin Jansson. 

Temat för musiken var: Julmusik i folk-
ton och musik av Benny Andersson. Flera 
välkända godbitar framfördes bland annat 

Midvinterkonsert
Klinga mina klockor, I Klang och jubeltid. Ett 
uruppförande av en folkmusiksvit i juletid i 
arrangemang av Magnus Kilvén för kör och 
spelmän, byggd på välkända lokala låtar som 
Kyrkmarsch av Lager, Eklundapolska nr 1 av 
Viksta-Lasse samt Trettondagsmarschen av 
Hjort-Anders, fick avsluta hela konserten som 
var mycket välbesökt.

Magnus Kilvén

Skrik för livet!
Den 24 mars firades, i Skuttunge kyrka ”Skrik för 

livet”, en mässa skriven av Ingemar Olsson. Kyrkokö-
ren tillsammans med körsångare från Equmenia kyr-
kan samt medlemmar ur rockbandet Tectyl, lotsade 
församlingen genom mässan. Skrikmässan innehåller 
starka texter om orättvisorna i världen, våld, krig, 
prostitution, svält och förmedlas på ett naket osenti-
mentalt sätt i olika musikstilar såsom pop, rock, visa, 
gospel och rap. Mässan manar till eftertanke. Kyrkan 
var välfylld och församlingen sjöng med i de olika 
sångerna. Medlemmarna i Tectyl: Dan Fagerlund bas, 

Forts. sid 7
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I Viksta kyrka kan man varje tisdagkväll 
mellan sju och halvnio höra sköna toner från 
damerna i Viksta kyrkokör. Ja, för det är en 
damkör på 8 stycken + dirigenten som är jag, 
Anna-Lena Josefsson. En rätt liten kör alltså. 
Men mycket aktiv!

Under förra året var den stora händelsen att 
få åka till Italien allihopa och sjunga i Svenska 
kyrkan i Rom som delar kapell med Birgitta-
systrarna. Det blev uppskattat av gudstjänst-
besökarna!

En person i kören har en släkting som bott 
många år i Castelnuovo di Porto utanför Rom 
och där fick vi bo och göra utflykter i trak-
terna. I Villa d´Este – världsarv från slutet av 
1500-talet -  tog vi tillfället att utnyttja akusti-
ken och sjöng så det fyllde salen vi stod i. Tyd-

Kyrkokören i Viksta
ligen inte tillåtet, men vakten gjorde tummen 
upp i smyg… 

I höstas medverkade kören vid inte min-
dre än 6 gudstjänster från friluftsgudstjänst i 
Götbrunna till julottan i Viksta kyrka. Det är 
roligt att vi alltid möts av varmt välkomnande! 

I början på året slog vi ihop oss med da-
merna i Skuttunge kyrkokör och gjorde till-
sammans med kyrkoherde Mats Thurfjell en 
musikgudstjänst på temat ”Hopp”. Det krävde 
en hel del jobb men gav mångfaldigt tillbaka! 
Ett damkörprojekt som blev utvecklande och 
berikande på flera sätt. Vi kommer att göra 
om det den 27 oktober i Skuttunge kyrka. 

Välkomna då!
Anna-Lena Josefsson

Hans Burvall  trummor, och Tomas Bern-
ström kapellmästare, gitarr och solist. Kjell-
Anders Sandberg var pianist.  Övriga solister 
ur kören var Cecilia Bernström, Anton Wes-
terberg, Mikaela Öberg, Linda Palm, Mirja 

Polak, Pelle Ohlsén, Ann-Marie Lindqvist 
och Camilla Lundell. Präst var Björn Nilsson 
och körledare Margareta Andersson Bren-
nan och Tomas Bernström.

Margareta A Brennan

Forts. sid 7

Forts. från sid 6
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När jag öppnar den stora dörren in till 
Viksta kyrka med sitt speciella knarrande 
ljud känner jag mig välkommen och hem-
ma. Åsa sitter oftast vid pianot och spelar 
och IngMarie pysslar i köket med det sista 
som behövs för vår gemensamma måltid. 
Kaffedoft och levande ljus och en lagom 
stor tolvhundratalskyrka med människor 
som jag känner mig trygg med känns som 
nåd – tisdag efter tisdag. 

Tisdagarna är för mig en ständig påminnelse 
över allt vi har att vara tacksamma över. Det 
känns som vi är den pilgrimskyrka på Maria-
leden som vi skall vara. En kyrka som välkom-
nar alla som har vägarna förbi.

Berättarstunder
En ganska vanlig fråga från oss som håller kyr-
kan öppen varje tisdag är – har du en berät-
telse som du vill berätta? Genom denna fråga 
och tisdagarnas struktur skapar vi en rytm som 
ger trygghet. Först kaffe och småprat sedan en 

Tisda´ i Viksta
lunchbön med tankar och musik. Gemenskap 
runt matbordet och sedan en paus för en liten 
promenad eller en stunds liggande i bänken. 
Klockan 13.30 har vi vår berättarstund. Ingen 
tisdag är den andra lik. Berättarstunderna har 
denna vår bland annat lärt oss en del om det 
komplexa att bygga stenmur och att ta ner 
träd. Och idag har vi haft rubriken – Vi rör oss 
i kyrkan.

Välgörande gemenskap
En fråga vi får från besökare är – hur orkar ni, 
tisdag efter tisdag? Mitt svar är för egen del 
att jag är här varje tisdag för att jag behöver 
det. Mina vardagar är fulla av görande, ofta i 
verksamheter där jag har ett extra ansvar. Tis-
dagarna är för mig en rastplats.

Det är också en plats som jag sakta och sä-
kert vill få min kropp att känna sig hemma på. 
Om jag en dag inte kan ta ansvar för min var-
dag hoppas jag någon säger med jämna mel-
lanrum – vi tar Turid till Viksta kyrka för där 
mår hon bra!

Turid Apelgårdh
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Ungefär varannan vecka har Skuttunge 
syförening bjudit in till Skaparskutt i 
Skuttunge kyrka. Sedan några år tillbaka 
har syföreningens träffar blivit öppna 
samlingar. Inte bara en gång har medelål-
dern sjunkit då en av grannarna till kyrkan, 
en ung mamma med sitt barn, varit med i 
gemenskapen runt samtal och kaffe. 

Vid några tillfällen varje termin har samlingar-
na utökats med Bordssamtal. Ett lånebegrepp 
från vårt Lutherår och Martin Luthers samtal 
runt köksbordet i sitt hem. I Skuttunge har vi 
tillsammans läst kommande söndags prediko-
text ur Bibeln och tänkt, grubblat, samtalat 
och bett. Sjungit psalmer också? Javisst!

Bibeln är en bok rik på ord, levande ord 
men också ord som gör oss som läser till le-
vande frågetecken. Vad menar Jesus egentli-
gen? Kan man säga på det sättet? Ofta har våra 
samtal mynnat ut i funderingar om vad det ska 
betyda för oss idag. Har bibeltexten något att 
säga oss i 2000-talet? 

Ganska ofta har vi upptäckt rikedomen i 
att vi får vara med och dela vårt liv och att 

Skaparskutt och bordssamtal

Viksta kyrkliga syförening
I Viksta kyrkliga syförening är vi cirka 15 
stycken som träffas 6-7 gånger per termin. 
Oftast hemma hos varandra men ibland i 
Bygdegården. Vi tycker social samvaro är 
viktig, men strävar självklart också efter 
att jobba ihop till en auktion som alltid 
äger rum fredagskväll före första advent. 
Överskottet från auktionen fördelas på 
olika hjälporganisationer. Vi avsätter 
också medel till kyrkans inre smyckning, 
till exempel en ljuskrona eller ett glasskåp 
för kyrkans skatter. Ofta avslutar vi vår-
terminen med en utflykt.

 Ulla Dahl, ordförande i 
Viksta kyrkliga syförening
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man inte behöver vara beläst eller präst för att 
dela med sig av tankar om tro. 

Jag, en tacksam predikant har fått hjälp 
med min predikan av lyssnarna som numer 
kanske lyssnar till sina egna funderingar.

Mats Thurfjell 
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Kalendariet för sommaren 2019
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

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

Björklinge Skuttunge Viksta
Juni
Söndag 2 11.00 Mässa 18.00 Gudstjänst
Torsdag 6 18.00 Nationaldagsfirande 

med start vid prästgården
16.00 Skuttungedagen 
vid gamla prästgården, 
Skuttunge

Söndag 9 11.00 Spelmansmässa
Söndag 16 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Mässa
Lördag 22 11.00 Mässa på kyrk-

backen
Söndag 23 14.30 Ekumenisk gudstjänst 

på Björklingegården
18.00 Musikgudstjänst

Söndag 30 14.00 Friluftsgudstjänst på 
Tallkrogen

18.00 Musikgudstjänst

Juli
Söndag 7 18.00 Ekumenisk frilufts-

gudstjänst gamla präst-
gården, Skuttunge

11.00 Mässa

Söndag 14 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Friluftsgudstjänst 
på Traktormuséet

Söndag 21 11.00 Mässa 18.00 Musikgudstjänst
Söndag 28 18.00 Musikgudstjänst 11.00 Gudstjänst på 

Vikstadagen

Augusti
Söndag 4 11.00 Mässa 18.00 Musikgudstjänst
Söndag 11 11.00 Mässa 18.00 Musikgudstjänst i 

bygdegården
Lördag 17 9.00 Ekumenisk cykel-

orientering
Söndag 18 11.00 Mässa 14.00 Friluftsgudstjänst 

i Götbrunna
Lördag 24 18.00 Kvällsmässa
Söndag 25 11.30 – 15.00 Öppen kyrka 

i anledning av Björklinge-
dagen

18.00 Musikgudstjänst
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Kalendariet för sommaren 2019
Välkommen till våra gudstjänster och sammankomster! 

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

Björklinge Skuttunge Viksta
September
Söndag 1 11.00 Gudstjänst 16.00 Mässa
Lördag 7 13.00 Konfirmationsmässa
Söndag 8 11.00 Gudstjänst 14.00 Gränsgudstjänst 

med mässa i Nyvalla 
tillsammans med Vatt-
holma pastorat

• Midsommardagen 22 juni kl. 11.00 Mässa på kyrkbacken 
i Skuttunge.  Ta med stol och fikakorg. Vid dåligt väder i     
kyrkan.

• Söndag 30 juni kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Tallkrogen.      
Ta med stol och fikakorg. Vid dåligt väder sitter vi under tak 
på terrassen. 

• Söndag 7 juli kl. 18.00 Ekumenisk friluftgudstjänst vid 
Skuttunge gamla prästgård. Ta med stol och fikakorg. 

• Söndag 14 juli kl. 11.00 Friluftsgudstjänst på Traktormuséet 
i Viksta. Traktormuséets vänner bjuder på fika. 

• Söndag 18 augusti kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Viksta-
heden hos Helena och Mikael Larsson, Götbrunna 139. 

 Värdparet bjuder på både stol och fika. Vid dåligt väder i  
 Brygghuscaféet på gården.

Sommarens friluftsgudstjänster
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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 
(gamla pastorsexpeditionen)
Onsdagar klockan 19.00

Välkomna!

Våra kyrkor är öppna 

i sommar i anslutning till gudstjänster 

samt dagtid, fram till ca 15.00, måndag 

– fredag när våra vaktmästare är i tjänst 

och på plats. Om kyrkan, av någon an-

ledning, skulle vara stängd så sök efter 

vaktmästaren så finns han eller hon tro-

ligtvis i arbete på kyrkogården. 

Kyrkorummet är inte bara vackert 

att titta på utan även en tillflyktsort för 

att bara vara i, vila, vandra, vänta, tända 

ljus, be, sjunga …  

Björklingedagen 25 augustiEfter tidigare god uppslutning återkommer 
Björklingedagen. I år är än fler aktörer inblan-
dade vilket vi andra är glada över. 
Gemensamma tider är kl. 11.30 – 15.00.Det vi från Svenska kyrkan bidrar med är Öppet 

hus i kyrkan med enkel guidning och tillfälle att 
se både vårt kyrksilver samt gamla och nya kyrk-
liga textilier. Kaffeservering och körsång. 

På kvällen, kl.18.00, bjuder vi in till en mu-
sikgudstjänst i kyrkan med temat: Folkligt, som-
rigt, estniskt. Musik av bland annat Arvo Pärt 
och Urmas Sisask samt svenska sommarkora-
ler. Kören Uppsala vokalensemble, ledare Sofia 
Ågren 

Häradsdomare och fru Emil Erikssons minneAnsökan om stipendium från minnesfon-
den kan göras av elever som är skrivna i 
Viksta församling och som fortsätter att 
studera efter grundskolan.

Ansökan ska ha inkommit senast den 
13 september till:Viksta församlingsrådPrästgården

743 63 Björklinge

Nationaldagen 6 juni …

firar vi i Björklinge likt tidigare år 

tillsammans i kyrkan. Start sker kl. 

18.00 utanför gamla Prästgården 

med välkomsthälsning och flagg-

hissning innan fanborgen tågar mot 

kyrkan där vi fortsätter firandet. På 

programmet står bland annat spel-

mansmusik, körsång och national-

dagstal av Mattias Stockhaus.

Skuttungedagen 
6 juni …

… vid gamla prästgården 
kl. 16.00. Emelie Schmidt 
Wikborg presentera sin bok 
När svanen svartnar. 

Döpta 
Björklinge

Levi Skog   14 mars

Alexandra Rosén  20 mars

Ottilia Eriksson  13 april

Isabella Söderström 
 4 maj 

 
Skuttunge

Adam Rinne Silfver   9 mars
Herta Wallin Asplund  31 marsViksta

Edvin Hjalmarsson  5 maj



13

Ny på jobbet
Susanna Westman, 
assistent på pastorsexpeditionen.

Gunny Fallgren, 
medarbetare i Prästgårdsparken. 

Sommarcaféet …
… som har sin affisch på annan plats i tidningen 
kompletterar informationen enligt nedan: 

• Måndagar kl. 13 Pyssel

• Tisdagar kl. 13 Handarbetscafé

• Onsdagar kl. 13 Allsång

• Sångstund med barnen och föräldrar vid intresse.

• Onsdagen den 19 juni firar vi midsommar i Prästgårds-
parken kl. 13 med stång, sång, spel och dans som 
det ska vara! Ta med egen fikakorg och blommor till 
stången om du vill.

Tisda´i Viksta
Fortsätter hela sommaren 
med öppen kyrka kl. 11 – 
15, samtal, andakt, berät-
tarknyt, sång, pyssel med 
mer.

Vikstadagen 28 juli …

… inleds med gudstjänst i kyrkan kl. 

11.00 där spelmän medverkar. Kyrkkaffe 

serveras på Tunet där det också är spel-

mansstämma och kl. 13.00 utdelning av 

Viksta-Lasse stipendiet. Kyrkan visas kl. 

14.00. Det finns korv och hamburgare 

att köpa, tipspromenad och lotteri. Vid 

regn i bygdegården eller Traktormuséet.

Arr: Viksta hembygdsförening

Döpta 
Björklinge

Levi Skog   14 mars

Alexandra Rosén  20 mars

Ottilia Eriksson  13 april

Isabella Söderström 
 4 maj 

 
Skuttunge

Adam Rinne Silfver   9 mars
Herta Wallin Asplund  31 marsViksta

Edvin Hjalmarsson  5 maj
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Torsdagskvällarna i Björklinge och Vik-
sta har blivit våra stora djupdykningsda-
gar. Veckomässa, film, samtal, föredrag, 
meditationsandakter har till stor del fyllt 
kvällarna. Det nya för året är flödet mel-
lan de två kyrkorna där den ena kvällen 
naturligt lett över till en fortsättning i 
den andra kyrkan. Meditationsandakter-
na har hittat sin plats också i Björklinge 
kyrka. 

Djupdykning

Under våren har vi bjudit in till stillhet och 
möjlighet till ljuständning och bön i Björk-
linge kyrka en timme innan kvällsaktiviteten. 
En möjlighet att stanna upp efter arbetsdagens 
slut för att slutföra eller ladda inför det som 
väntar. 

Veckomässans puls har varit det genomgå-
ende och har fått inleda våra programkvällar 
där filmerna Lion och The Schack har gett nya 
insikter och utblickar. Vem är jag och vem blir 
jag i ett nytt sammanhang? Vad gör livet med 
mig när de stora frågorna om lidande, ondska 
och tro väntar runt hörnet? Många blev tan-
karna och samtalens eftervärme dröjde kvar 
länge och finns fortfarande i minnet.

Föredraget med Are Norrhava i Viksta kyr-
ka en torsdagskväll i februari väckte tankar. 
Med utgångspunkt från sin bok: Djup tid och 
tunna ställen, tog han oss med på en resa i tid 
och rum men också utanför rummets begräns-
ning. Stillhet och kontemplation fick vi prova 
på vilket också var något vi tog med oss in i  
meditationskvällarna i Björklinge.

Meditationsandakterna i Viksta och Björk-
linge har på ett speciellt sätt berättat för oss 
om vårt behov, inte bara av stillhet men också 
om mötet med oss själva och Gud i tystna-
den. Andakterna har haft olika karaktär där 
Viksta håller kvar meditationen med hjälp av 
Frälsarkransen och meditationen i Björklinge 
mer präglats av andnings- och avslappningsöv-
ningar. 

Mats Thurfjell
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Något konstigt har hänt i bygden runt 
Björklinge! Det är nu femtonde året i 
rad, med start 2005, som företeelsen 
har återkommit till kyrkorna i Björklinge, 
Skuttunge och Viksta.

I stugorna på landet, ateljéer och hemma i lä-
genheter har det tänkts och skapats, allt för att 
genom olika estetiska uttryck fånga respekti-
ve års tema. Genom åren har teman passerat 
som: Genom död till liv, Återbruk, Ordspråk, 
Förändring och Omsluten. 

Syföreningarna i våra tre kyrkor är varje år 
lika hemlighetsfulla. Det gäller att inte avslöja 
något innan vernissagen som skedde i sam-
band med gudstjänsterna helgen innan påsk-
veckan. 

Konstigt i bygden
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”Nej, jag ska inte säga mer”, uttryckte sig 
Ulla, en av konstskaparna i Skuttunge, när 
jag försökte att få veta lite mer. ”Vi vågar inte 
hänga upp konsten förrän precis innan vernis-
sagen för att inte avslöja för mycket”, är det 
enda jag får veta. När jag sedan ser alla käpp-
hästar i Skuttunge kyrka så förstår jag och är 
inte längre så förvånad.  

Årets tema var: Min hembygd och konsten 
kunde beskådas i kyrkorna från söndag 14 
april till söndag 12 maj. Här släppes hästarna 
fria i Skuttunge kyrka.

Temat nästa år är inte klart ännu men visst 
är du sugen på att vara med i bredden, du ock-
så?  
     

Mats Thurfjell
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SOMMARCAFÉ JUNI 2019 

www.svenskakyrkan.se/bjorklinge.se 
bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se 

018-37 72 10
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BJÖRKLINGE FÖRSAMLINGSHEM
Hembakt ekologiskt fika till bra priser. Varje dag finns pyssel för yngre. 
Dessutom, från kl. 13, mer avancerat pyssel på måndagar, hand-
arbetscafé tisdagar och allsång på onsdagar. Och vill du ha någon 
att prata med finns möjlighet till enskilt samtal. 
Välkommen!

10-12 juni, mån, tis, ons, kl. 10-15
 
17-20 juni, mån, tis, tors, kl. 10-15

24-27 juni, mån, tis, ons, tors, kl. 10-15
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Snart är det dags igen!
Cykelorientering med 
brunch 17 augusti! 
Ta en tur runt sköna Berg! Trekamp för hela familjen. 
Start 9.00 - 10.00 vid Missionshuset i Skuttunge 
och avsluta med brunch vid målet!

Kostnad per startkort: 40 kr för vuxna och 20 kr
för barn (det är också betalning för brunchen). 
Pengarna går till ACT Svenska kyrkans projekt 
med Ageravolontärer.

För att vi ska veta ungefär hur många som kommer
är vi tacksamma för intresseanmälan till pastors-
expeditionen i Björklinge. 

bjorklinge.pastorat@svenskakyrkan.se 
eller tel: 018 37 72 10

B
jö

rn
 N

ils
so

n

B
jö

rn
 N

ils
so

n

B
jö

rn
 N

ils
so

n



18

Varför byter Svenska kyrkans inter-
nationella arbete namn till Act Svens-
ka kyrkan?

Vi vill kunna fortsätta stötta våra interna-
tionella partner och försvara människors 
rättigheter och värdighet runt om i värl-
den. För att göra det behöver vi växa, öka 
insamlingsresultaten och engagemanget. 
Då är det avgörande med en tydlig avsän-
dare. Namnet Svenska kyrkans internatio-
nella arbete, i loggan ibland även kombi-
nerat med ”medlem av ACT alliansen”, är 
för krångligt. Det visar undersökningar vi 
låtit göra.

Under lång tid har Svenska kyrkans in-
ternationella arbete årligen samlat in cirka 
180 miljoner och denna siffra har legat 
ganska stabilt. Men samtidigt har markna-
den för insamling ökat kraftigt med fler in-
samlingsorganisationer. Vi har under den 
här tiden tappat andelar på marknaden. 
Kollekterna har också minskat. Både som 
en följd av färre gudstjänster och att kän-
nedom om det internationella arbetet idag 
är för låg inom kyrkan. Vi vill vara den 
internationella organisation som är första-
valet inom kyrkan och öka kännedomen 
om vårt arbete brett ute i landet.

Svenska kyrkans 
internationella 
arbete blir –

Vad står Act Svenska kyrkan för?

Namnet Act Svenska kyrkan är mångfa-
cetterat. Act betyder agera. Som kristna 
kan vi inte stå bredvid när människors vär-
de kränks och skapelsens integritet hotas. 
Guds kärlek utmanar var och en av oss att 
visa omtanke och ta ansvar för varandra, 
bidra till ett bättre samhälle och en ekolo-
giskt hållbar miljö. I Jesu efterföljd är vi 
kallade att agera och stå upp för tron om 
att vi alla är skapade till Guds avbild.

Kopplingen finns också till ACT-allian-
sen som står för Action by Churches To-
gether. ACT-alliansen är världens största 
allians av kristna organisationer och kyr-
kor som jobbar tillsammans för internatio-
nell diakoni samt med humanitärt arbete 
och påverkansarbete. Tillsammans i den 
världsvida kyrkan når vi människor som 
andra har svårt att nå. Vi tror att kyrkan 
är kallad att visa på Guds kärlek till alla 
människor, när vi agerar tillsammans som 
delar av Kristi kropp blir den kärleken 
synlig och leder till förändring i männis-
kors liv.

Namnet måste också vara tydligt, en-
kelt att komma ihåg, signalera handlings-
kraft, att det är en organisation som ar-
betar med bistånd, som agerar och är en 
tydlig del av Svenska kyrkan.
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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
 Assistent Susanna Westman, tel. 37 70 74
 Ekonom Jan Kristoffersson, tel. 37 78 64
 Husmor                           Veronica Zander, tel. 37 78 69

                                               Caroline Smedberg, tel. 37 71 23
                                               Församlingshem, tel. 37 70 11

Präster   
 Kyrkoherde  Mats Thurfjell, tel. 37 72 13
  E-post: mats.thurfjell@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



25 aug Björklinge kyrka 
(Björklingedagen)  
Folkligt, somrigt, estniskt
Musik av bland annat Arvo Pärt 
och Urmas Sisask samt svenska 
sommarkoraler.
Kören Uppsala vokalensemble, 

ledare Sofia Ågren .

Under benämningen SOMMARMUSIK, erbjuder vi ett stort och varierat antal musikstunder 
i våra tre kyrkor. Alla tillfällen är gratis. Programmen är kl 18 och innehåller förutom musiken 
även en kortare andakt och psalmsång. För fullständigt program, se separat blad i tidningen.
I sommar kommer vi bland annat att får höra:

16 juni Björklinge kyrka 
Somrig folk’appella med Kongero  
Vokalgruppen Kongero sjunger folkmusik 
svängigt, tajt och välklingande, älskade 
sommarkoraler, ordlösa polskor och tradi-
tionella vallvisor.   
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21 juli Skuttunge kyrka  
”Psalmer och visor i Jazzton”

Musik med jazztrion Hulegårds kapell.

4 aug Viksta kyrka ”Sommarromanser”
Julia Kreuger sopran, Andreas Kreuger piano.

Musik av Puccini, Händel, Grieg, Peterson-Berger m.fl.Fo
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