
Credo för dig  
i åk 6 och 7
Går du i åk 6 eller 7? Välkom-
men till Bälinge församlingsgård 
efter skolans slut, på onsdagar 
kl 16.30–18.00 med start 12 
september. Där möter du Jonas, 
Adrian och Elaine.
 Vi kallar gruppen för Credo. 
Detta är en inbjudan att träffas,
för dig som gillar att göra lite 
olika saker, prata om allt mellan 
himmel och jord eller bara vara, 
sjunga och spela eller kanske job-
ba med händerna. Varje gång 
börjar vi med fika och avslutar 
med en andakt.
 Kom, ta gärna med en kom-
pis och testa om det verkar vara 
något för er.
  Info och kontakt Jonas Zacco, 
073-068 47 27.

Döpta
Tindra Jenny Anna Davidsson 22/4
Lovisa Sofia Felicia Johansson 12/5
Isabelle Århammar  13/5
Lou Gudrun Katarina Malmqvist 26/5
Lovis Jane Katarina Malmqvist 26/5
Karl Alfons Ludvig Klinga 10/6
Tindra Eva Birgitta Gustavsson 16/6
Thindra Roxanna Franzén 7/7
Harry Alf Kari Gille 8/7
Theodor Peter Ekman 15/7

Avlidna
Britt Eunice Kristina Eriksson 21/5
Hans Hildemar Josefsson 8/6
Inga Anita Margareta Holm 25/7
Bengt Ingmar Nilsson 26/7
Bengt Erik Lennart Karlsson 26/7

Utmana pastors- 
adjunkten
Tillsammans pratar vi om hur 
man kan tänka kring aktuella 
bibeltexter. Är det vettigt att inte 
göra sig bekymmer för morgon-
dagen? Är jag en dålig människa 
om jag inte likt änkan med kop-
parslantarna ger bort det sista 
jag har? Vad är det i mitt liv som 
”tillhör Gud” och inte kejsaren?
 Vi träffas i Sockenstugan kl 
19.00–20.30 den 28 augusti, 25 
september och 9 oktober, för att 
fika och samtala kring texterna 
till gudstjänsterna den 9 septem-
ber, 7 oktober och 21 oktober.

Samtal om tro 
och liv
Att få bolla och samtala om tro 
och liv är bland det mest spän-
nande som finns, dels att själv 
få sätta ord på hur man tänker 
och tror, dels att få ta del av hur 
andra tänker och tror. Varje träff 
tar vi vår utgångspunkt i något 
förutbestämt tema och låter 
sedan samtalet ta den väg det 
själv vill.
 Vi träffas i Sockenstugan kl 
19.00–20.30 den 23 oktober, 13 
november och 4 december för 
samtal över ett fika.

Info och kontakt för Utmana 
pastorsadjunkten och Samtal om 
tro och liv: Magdalena Hedman, 
072-54 41 14.

Fredrik Fagerberg
din kyrkoherde

Hej kära läsare,
vi håller på med en undersökning 
hur du som församlingsbo vill ha 
information om vad som händer 
i Bälingebygdens församling. Hur 
ofta vill du ha din information 
och på vilket sätt?  
 Det är viktigt för oss att veta 
så gå gärna in på webbsidan och 
svara på enkäten som ligger där! 
svenskakyrkan.se/balinge 
 I det här numret av Kyrkobla-
det får du lära känna olika ledare 
lite bättre, på uppslaget kan du se 
vilka de är och vilka grupper de 
bjuder in till. Välkommen till det 
som passar dig!

Café Bälinge
Välkommen till Bälinges nyaste 
mötesplats – vårt café i Bälinge 
församlingsgård, öppet för dig 
måndag till fredag kl 9–16.
 Stäm träff med någon vän och 
sitt ner en stund eller kom själv 
så får du sällskap.  
 Det finns plats både för barn-
vagnar och rullatorer och även en 
mikro om du vill värma mat. Vill 
du ta med dig något hembakat 
och dela med dig till någon mer 
så uppskattas det! 



Adrian 
Dali
Kyrkomusiker 
Som organist spelar jag orgel 
och piano vid olika gudstjäns-
ter i kyrkan. Jag leder också 
några av församlingens körer: 
barnkören Mezzo och vuxen-
kören som heter Andante. 

Lisa 
Håkansson
Barnledare i Oxsätra
Lisa heter jag och jobbar i 
Oxsätra med Öppen  
verksamhet och Oxarna (barn 
6–12 år).  
Kerstin Pettersson och jag  
ordnar lunchträffar i Oxsätra 
och i Jumkils församlingsgård 
är Ann-Katrin Hjärner min  
kollega kring luncherna.

Lena 
Andersson
Barnledare i Börje
Jag heter Lena och jag ansvarar 
för verksamheten i Börje som 
består av:
 Lunchträff för vuxna 4 gång-
er/termin, där vi äter soppa och 
ofta bjuder på underhållning.
 Öppen verksamhet för dagle-
diga vuxna och barn tisdagar kl 
13–16 och torsdagar kl 9–12. 
Där knyter vi nya kontakter, 
pratar, fikar och sjunger.
 Miniorer årskurs 1–2 och 
Pax årskurs 3–6 träffas en 
eftermiddag i veckan med sam-
ling, mellis, pyssel och lek. 
Miniorer och Pax deltar i guds-
tjänst två gånger/termin.
 Tillsammans med Cajsa leder 
jag Pax i Börje och Bälinge.

Elaine 
Björkenklint
Barnledare i Bälinge
Jag ansvarar för Öppen verk-
samhet på tisdagar kl 9–12 och  
babycafé på torsdagar kl 9–12.   
 Gott och Blandat är för åld-
rarna 6–8 år och vi pysslar, 
sjunger och leker i kapellet och 
barntimmerummet i Bälinge 
församlingsgård tisdagar och 
torsdagar kl 14.30–16.30. 
 Jag är också med och leder 
Mezzo på onsdagar kl 14.30–
16.30 tillsammans med Adrian.

Cajsa 
Håkansson
Barnledare i Oxsätra
Mig möter du i Oxsätra där jag 
är ansvarig för en del av verk-
samheten i kapellet.  
 På måndagarna träffas grup-
pen Oxarna (fsk–åk 6) kl 
14–17. Jag leder också Öppen 
verksamhet på måndagarna kl 
9–12 i Bälinge församlingsgård 
och Paxgrupper i Börje och 
Bälinge för barn i åk 3–6 på 
torsdagar.
 I Börje leder jag också grup-
pen Miniorer (åk 1–2) på ons-
dagar kl 13–16.30. 

Vi ses i höst!

Börje:   Lunchträff   Miniorer 

Pax    Öppen verksamhet
Barnkör:   Mezzo 

Vuxenkör:   Andante
Bälinge:   Öppen verksamhet 

Babycafé   Gott och Blandat

Oxsätra:   Oxarna 

Bälinge:   Öppen verksamhet   Pax 

Börje:   Miniorer   Pax
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Oxsätra:   Öppen verksamhet   Oxarna Oxsätra och Jumkil:    Lunchträffar
Start vecka 35

Öppen verksamhet
Bälinge
Mån och tis kl 9–12
Tor kl 9–12 (0–1 år)

Jumkil
Mån kl 9–12

Börje
Tis kl 13–16
Tor kl 9–12

Oxsätra
Tis kl 9–12

Lunchträffar kl 12.30
Bälinge
13/9   11/10 
8/11   13/12

Jumkil
27/9   25/10   29/11

Åkerby
1/11

Börje
3/9   1/10
12/11   3/12

Oxsätra
20/9   18/10
22/11   6/12



Ivar 
Murelius
Kyrkomusiker 
Jag är kantor och en av ledarna för Måndagskul i Jumkil 
där vi sjunger och pysslar. Gott och Blandat ses tisdagar 
och torsdagar i Bälinge församlingsgård.
 Bälinge kyrkokör är en fyrstämmig vuxenkör som övar 
tisdagkvällar kl 19–21.Vi sjunger sakral och profan reper-
toar och sjunger i gudstjänst och i konserter. Vi önskar 
flera herrar i tenor-och basstämmorna!

Kerstin 
Pettersson
Kapellvärd Oxsätra

Ann-Katrin 
Hjärner
Barnledare i Jumkil
Jag heter Ann-Katrin och 
ansvarar för Barnverksamheten 
i Jumkils församlingsgård.
 Grupperna jag har är Öppen 
verksamhet på måndagar kl 
9–12, Måndagskul måndagar 
kl 15–17 samt Kyrkans barn-
timmar tisdagar kl 13–15.  
 Jag ansvarar också för 
Lunchträffarna i Jumkil, 
Bälinge och Åkerby.

Emma 
Hedlundh
Komminister
Jag heter Emma och är präst.  
 Jag ansvarar för Kyrkans 
väntjänst och för Kaffeböner-
na. Båda dessa grupper består 
av engagerade människor som 
på olika sätt gör insatser för 
andra i vår församling.  

Det kan handla om att hjälpa 
till på lunchträffar och andak-
ter på Lundgården, att göra 
hembesök hos någon som är 
ensam, att följa med på sjuk-
husbesök eller att ordna kyrk-
kaffe efter våra gudstjänster. 
Kontakta mig om du är intres-
serad av att vara med eller om 
du vet någon som vill ha besök!  
 Jag har också ett särskilt 
ansvar för församlingens syför-
eningar, så om du är intresse-
rad av att vara med i en grupp 
som träffas för social samvaro 
och handarbete så kan jag för-
medla kontakt med någon av 
dem. Jag finns också tillgänglig 
för samtal om allt som har med 
livet att göra.

Jumkil:   Öppen verksamhet 
Barntimmar   Måndagskul 

Jumkil/Bälinge/Åkerby:   Lunchträff

Väntjänst   Kaffebönern 

 Syföreningar   Samtal

Jumkil:    Måndagskul    

Bälinge:   Gott och Blandat   Bälinge kyrkokör

Oxsätra:   Öppen verksamhet   Oxarna Oxsätra och Jumkil:    Lunchträffar
Jonas 
Zacco
Församlingspedagog
Jag heter Jonas Zacco och 
arbetar som församlingspeda-
gog och de delar jag ansvarar 
för är konfirmander åk 8, unga 
ledare från åk 9 och ungdoms-
grupp från våren åk 8. 
 Tisdagar träffas ungdoms-
gruppen, skubb – Svenska Kyr-
kans Unga i Bälingebygdens 
församling kl 18.00–20.00
med möjlighet att bara vara 

fram till kl 21. Ojämna tisdagar 
firar vi mässa med sånger från 
Taizé kl 18.30.
 Torsdagar är det ledarkväl-
lar under hösten och från första 
advent börjar konfirmander-
na som därefter träffas ungefär 
varannan torsdag.  
 Utöver detta åker vi på både 
läger och ledarutbildningar 
under året.

Bälinge: Credo   Konfirmander    Unga ledare   Ungdomsgrupp   Taizé    Ledarkvällar och -utbildningar   Läger

Gerd 
Simonson- 
Grahn
Kyrkomusiker
Leder Börje kyrkokör 
som övar måndagar  
kl 19–21.



Veckom
ässa för alla åldrar 

Tisdagar ojäm
na veckor kl 18.30–19.00 i kapellet, Bälinge försam

lingsgård
Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

14 sön e trefaldighet 
2 september

10 Mässa

13 Gudstjänst 
ebeneser kapell

15 sön e trefaldighet 
9 september

10 Gudstjänst 
Valdagen

16 sön e trefaldighet 
16 september

10 Mässa
13 Gudstjänst 
Börje kyrkokör

17 sön e trefaldighet 
23 september

Helige Mikaels dag 
30 september

10 Mässa

10 Mässa 
med små och stora 

Gott och Blandat

13 Gudstjänst 
med små och stora 

Måndagskul  |  Barntimmar

19 sön e trefaldighet 
7 oktober

10 Mässa 
Bälinge kyrkokör

13 Gudstjänst 
med små och stora 

Miniorer  |  Pax

Tacksägelsedagen 
14 oktober

21 sön e trefaldighet 
21 oktober

22 sön e trefaldighet 
28 oktober

10 Mässa 
Mezzo

10 Gudstjänst 
med små och stora 

Gott och Blandat

10 Mässa

13 Musikgudstjänst 
Börje kyrkokör

13 Mässa

13 Gudstjänst 
ebeneser kapell

Alla helgons dag 
3 november

Sön e alla helgons dag 
4 november

Öppen kyrka 12– 

16 Minnesgudstjänst 
Bälinge kyrkokör

10 Minnesgudstjänst 

Öppen kyrka –14
12–15 Öppen kyrka

12–15 Öppen  
församlingsgård

24 sön e trefaldighet 
11 november

Sön f domsöndagen 
18 november

Domsöndagen 
25 november

10 Mässa 
16 Konsert 

Faurés Requiem

10 Mässa 
Mezzo

13 Gudstjänst

13 Minnesgudstjänst 
Patrik Ahlberg, flöjt

10 Mässa 
Invigning av kyrkan

10 Minnesgudstjänst 
Patrik Ahlberg, flöjt

Nr 3 2018   September–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Form: Lars-Erik Elebjörk  Tryck: Tierps Tryckeri
Foto omslag: Aaron Burden /Unsplash
Kyrkoherde Fredrik Fagerberg 070-542 15 89
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

Besök och post
Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge
Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid: må–fr kl 10–12, 13–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Bg 5243-1624   Swish 123 326 31 67

Kontakt med alla i personalen
svenskakyrkan.se/balinge/personal

Jourhavande präst    Ring 112 kl 21–06 alla dagar      Kan även kontaktas via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Faurés Requiem
Söndag 11 november kl 16 i Bälinge 
Norra Hagunda kyrkokör
Börje kyrkokör
Bälinge kyrkokör
Karin Ingebäck, sopran och körledare
Anders Larsson, Baryton
Stråkkvartetten Zhibaj-Hansen
Adrian Dali, organist
Ivar Murelius, dirigent och körledare

Karin Ingebäck Anders Larsson
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Tid att  
minnas!


