
Vad vill
du inte 
missa?



Det finns något 
som alla människor 
har gemensamt och 

det är att vi har legat i vår 
mammas mage i fostervatt-
net innan vi föddes till ett liv 
här på jorden. 

Det första som händer med 
ett nyfött barn är att det 
andas in och fyller lungorna 
med luft för första gången. 
Utandningen brukar höras 
tydligt som ett skrik.

Allt som lever behöver luft 
eller syre för att leva – det 
gäller människor, djur och 
växter. På samma sätt behö-
ver kyrkan och vår tro luft 
för att växa och leva och 
kyrkans syre heter den heliga 
Anden. På Bibelns språk är 
ande och vind samma ord. 
Man kan likna Anden vid 
vinden:

Vinden kan vi känna och 
höra men vi vet inte varifrån 
den kommer eller vart den är 
på väg. Vi kan inte fånga in 
vinden eller hålla i den – vi 
kan se vinden när löven rör 
sig i trädet eller känna den 
mot kinden. Vi kan inte väga 
vinden. Det enda vi kan göra 
är att stänga den ute.

Den heliga Anden kan vi inte 
se men vi kan se att den ver-
kar. För utan den heliga 

Anden skulle vi inte ha 
någon kyrka och Bibeln 
skulle vara en glömd bok. 
Den heliga Anden lär oss 
kärlekens språk - det språk 
Jesus talar och som han vill 
lära oss att tala. Det är ett 
språk som ofta är ordlöst 
men som vi talar genom våra 
handlingar i mötet med var-
andra. Maria pekar på Jesus 
och menar att vi ska lyss-
na på honom och alltmer 
bli som honom i tanke, ord 
och handling. Jesus säger: 
”Detta bud ger jag er: att ni 
ska älska varandra.”  Vi har 
som kyrka, församling och 
enskilda ett uppdrag att spri-
da kärleken vidare i de sam-
manhang vi står i.    

Livet på jorden börjar med 
en inandning och hela vårt 

Nr 3 2016
Augusti–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg

Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge Fredrik, din kyrkoherde

018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge

I Kyrkobladet, med start vinterprogrammet 
2015, reflekterar Fredrik över de fyra ikonerna 
som finns upphängda i Bälinge kyrka. De heter 
tillsammans Four Faces of Maria och vill visa 
fyra olika ansikten eller skeenden och perioder 
i jungfru Marias liv. På så sätt blir de också en 
bild av ett mänskligt liv och hur Gud finns med 
oss i allt och genom allt som möter oss längs 
vägen. 
Ikonerna är målade av ikonograf Christina 
Lundström i samband med Bälinge kyrkas 
återöppnande 2010.

liv är en puls av mottagande 
och utgivande. Vi tar emot 
för att ge vidare. I den fjärde 
och sista av de fyra ikoner-
na visar Maria på Jesus. Den 
kallas Vägvisandets Guds 
moder.

I psalm 646 står det:

”Grip du mig helige, Ande, 
drabba mig låga klar. Visa 
vägens riktning, ge mina frå-
gor svar.  
Rör vid mig, helige Ande, rör 
vid mitt dolda jag. Lär mig 
tror att Jesus leder mig varje 
dag.

Jag har en uppgift att fyl-
la, Kristus har bruk för mig! 
Därför, helige Ande, vill jag 
nu tacka dig.”

Allt gott tills vi ses eller hörs!
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Kyrksöndagar 
under hösten – 
fyra söndagar i 
fyra kyrkor
Ta tillfället i akt och lär känna 
din församlingskyrka lite mer! 
Vi inbjuder till några kyrksön-
dagar efter gudstjänsten då vi 
berättar om kyrkan, dess histo-
ria och inventarier:
Börje kyrka 11/9 kl 13  
Åkerby kyrka 18/9 kl 13 
Jumkil kyrka 16/10 kl 10 
Bälinge kyrka 30/10 kl 10

Bälingebygdens 
församling har 
swishnummer 
123 326 31 67
Uppge alltid vad betalningen/
gåvan avser:
För verksamhet Skriv namn  
och verksamhet det gäller.
Kollekt Skriv ”Kollekt”, plats  
och datum.

Läs mer om Swish på  
www.getswish.se.

Kontrakts- 
gudstjänst  
15 oktober kl 16 
i Östervåla kyrka
”Sånger från världen” heter 
musikgudstjänsten som vi ska 
fira tillsammans i Upplands väs-
tra kontrakt. Medverkar gör 
kontraktets barnkörer under 
ledning av AKO och Grosse. 
AKO, Anna-Karin Nytell Olde-
berg, är sångerska och artist 
med en bred repertoar och 
Grosse, Anders Grotherus, är 
en musikant med många sträng-
ar på sin lyra.

Adrian ny
ungdomsledare!
Mitt namn är Adrian Bolin och 
jag är 24 år gammal.
På min fritid gillar jag att vara 
hemma och ta hand om mina 
höns, vara ute och dansa bugg 
till något härligt dansband eller 
ta en långpromenad i skogen.
Jag har varit aktiv inom 
kyrkan sedan jag konfir-
merade mig 2007, konfir-
mandarbetet, ungdomsar-
bete, kyrkvärd etc.  

Jag försöker att alltid se 
livet positivt, det blir lite 
roligare att leva då.

Döpta
Nils Michael Birger 
Hedlund Johansson 12/3
Ludvig Axel Patrik Skog 9/4
Valle Olof Leonard Söderlind 9/4
Elma Madielen Wikland 10/4
John Filip Olov Sannerfur 1/5
Clara Anna Minelle Borna 7/5
Axel Erik Anders Åkerblom 15/5
Hannes Karl Stubbendorff 28/5
Isaac Nils Tibell 28/5
Tove Viola Leontine Olsson 12/6
Tessa Maria Carles 18/6
Julia Ellen Lovisa Grotteblad 18/6
Nova Ingrid Margareta Broberg 19/6
Tore Nils Gunnar Kjölvmark 1/8
Stella Johanna Maria Kjölvmark 1/8
Henry Nils Elias Kjölvmark 1/8
Joelle Andrea Carina 
Helmersson Lansburgh  7/8
Robin Nils Ove Kjellberg   7/8

Avlidna
Anna Margit Pless  12/3
Rolf Folke Kjellberg  4/4
Elna Hjördis Ingegärd Danielsson  6/5
Edit Kristina Fridsjö  11/5
Karl-Erik Östman  17/5
Knut Eskil Hök   20/5
Erna Ossau   3/6
Jan Åke Alrikson Johnsson  4/6
Ingegerd Linnéa Magnusson  29/6
Mary Kristina Pettersson  29/6
Birgit Maria Sävström  10/7

Tillkännagivanden

Embla från Norge 
och Kvennakór 
Garðabæjar från 
Island
2 oktober kl 16 i Bälinge kyrka 
ges konsert med damkören 
Embla från Trondheim, Norge, 
dirigent: Norunn Illevold Gis-
ke och Kvennakór Garðabæ-
jar, Island, dirigent: Ingibjörg 
Guðjónsdóttir.

Tacksägelse- 
gudstjänst 
i Åkerby
Välkommen till Åkerby kyrka 
söndag 9 oktober kl 18 
där bl a Börje Kyrkokör med-
verkar.

Höstmarknad 
23 oktober
Höstmarknad vid Ebeneser 
kapell den 23 oktober i sam-
band med Gudstjänsten kl 13.
Från kl 11 arrangerar Övre 
Jumkils bygdegårdsförening 
höstmarknad med försäljning 
av lokalt hantverk och närpro-
ducerade produkter. Det kom-
mer också finnas möjlighet att 
köpa enklare förtäring och fika. 
Marknaden håller till utanför 
kapellet. Är du intresserad av 
att sälja något?  
Kontakta: ojumkil@gmail.com 



Bälinge kyrkokör Tis kl 19–21 Start 30 augusti 
Börje kyrkokör Tis kl 19–21 Start 30 augusti 
Kör för daglediga Mån kl 10.15–11.45 udda veckor 
 i Bälinge församlingsgård Start 29 augusti

vuxenkörer

Öppen verksamhet för stora och små, 0 år– Start vecka 34 

Jumkil Mån kl 9–12 
Oxsätra Tis kl 9–12 
Börje Tis kl 13–16 
Bälinge Tis kl 9–12 
Bälinge Ons kl 13–16 
Bälinge Tor kl 9–12 (Babycafé 0–1 år) 
Börje Tor kl 9–12 

Övriga barngrupper i Bälinge Start vecka 35 

Pax  Åk 3–6    Tors kl 18–19.30 

Övriga barngrupper i Börje Start vecka 35

Miniorer  F–åk 2 Ons kl 13–16.30 
Pax  Åk 3–6 Tors kl 14.30–17 

Övriga barngrupper i Jumkil
Måndagskul (Bälinge) F– Mån kl 15–17  Pyssel o. sång Start 5 september
Kyrkans barntimmar 4–5 år Tis kl 13–15 Start 30 augusti

Övriga barngrupper i Oxsätra Start vecka 35

Oxarna Åk 3–6 Mån kl 14–17 

barn konfirmand
Vill du vara med på en resa du sent kommer att glömma?

En resa som inte handlar om att lägga mil bakom 
dig utan om att göra nya insikter, upptäcka sidor 
hos dig själv som du kanske inte visste fanns,  
hitta nya vänner eller hänga med sådana du redan 
känner.

Du kommer att få testa dina åsikter och värdering-
ar, diskutera livets små och stora frågor tillsam-
mans med ungdomar i din ålder och andra som 
är äldre. Konfirmation handlar om kristen tro och 
kristen tro handlar om ditt liv och dina frågor. 
Helt enkelt vad som är viktigt för dig.

Måndagskul
är en kör för dig som går i förskoleklass och uppåt.  
Vi sjunger, pysslar och leker tillsammans och medverkar på familje-
gudstjänster i Jumkil kyrka tillsammans med Kyrkans barntimmar.  
I väntan på den nya skolan i Jumkil träffas vi i Bälinge församlings-
gård på måndagar kl 15–17.
Ledare:  Ivar Murelius, 070-628 30 96  
 Ann-Katrin Hjärner, 070-344 47 91

Gott & Blandat
är en kör för dig som går i F–åk 2. Vi håller till i Bälinge församlings-
gård och sjunger, pysslar och leker tillsammans. Vi medverkar också 
i familjegudstjänster och Lucia. Välj mellan tisdagar och torsdagar 
14.30–16.30.
Ledare: Ivar Murelius, 070-628 30 96 
 Cajsa Håkansson, 072-242 46 50
               Elaine Björkenklint, 070-232 98 29

Mezzo
är kören för dig som går i åk 3–5.  
Vi sjunger, pysslar och äter mellanmål 
tillsammans i Bälinge församlingsgård 
på onsdagar 14.30–16.30. Vi sjunger 
på gudstjänster, ofta tillsammans med 
Crescendo, på konserter, åker på läger 
och hittar på andra roliga saker.
Ledare:  Kriszta Dali, 070-314 99 69
 Elaine Björkenklint, 070-232 98 29

Crescendo
passar för dig i åk 6–8. Vi sjunger allt 
mellan himmel och jord, åker på läger, 
medverkar på konserter och andra roliga 
projekt. Kom till Bälinge församlingsgård 
på onsdagar 16.30–18.00, då vi bör-
jar med ett mellanmål – och ta med en 
kompis! Vi inleder terminen med ett litet 
läger den 3–4 september i församlings-
gården då vi sjunger, dansar med en dan-
spedagog, lär känna varandra och avslu-
tar på söndagen med att medverka på 
gudstjänsten. Mer information får du när 
du anmäler dig.
Ledare:  Kriszta Dali, 070-314 99 69
                Elaine Björkenklint, 070-232 98 29

Dolce
är en kör som du i åk 9 och gymnasiet är 
välkommen till. Vi sjunger blandade stilar 
– allt från visor till pop, vi åker på körre-
sor och på mysiga läger. Sommaren 2016 
åkte vi till Budapest på körresa. Vi sjung-
er också på gudstjänster, konserter och 
andra spännande projekt. Vi ses i Bälinge 
församlingsgård på tisdagar 17–18!
Ledare:  Kriszta Dali, 070-314 99 69

Vem kan vara med?
Du som nu till hösten börjar 8:an eller är äldre. För att konfirme-
ra dig ska du vara döpt. Är du inte det ordnar vi det på ett sätt som 
känns bra för dig under din konfirmandtid.

Anmälan
Anmäl dig genom att kontakta Magdalena Fredman, konfirmations-
präst, eller på www.svenskakyrkan.se/balinge. Anmäl dig senast 18 
september. 

Kontakt
Har du frågor går det bra att skicka mail till magdalena.fredman@
svenskakyrkan.se. Följ oss gärna på Instagram @ungibalinge.

När börjar vi?
Vi har en informationsträff i Bälinge församlingsgård 11 september.

Hoppas vi ses!
Hälsar Magdalena, Mats, Adrian, Linnea, Andreas, Hannes, Oscar  
och resten av ledarna.

Två grupper
Vi erbjuder två olika alternativ 
för konfirmation i Bälingebyg-
dens församling 2017:

Torsdagsgruppen
Ses i princip varannan vecka 
från december 2016. Läger i 
Undersvik 11–16 juni 2017. 
Konfirmation 18 juni 2017.

Söndagsgruppen
Ses någon söndag i månad-
en från februari 2017. Läger 
10–16 april på Lemböte på 
Åland och 11–18 augusti på 
Undersvik. Konfirmation 20 
augusti 2017.

barn- och ungdomskörer
Barnkörer i Bälinge församlingsgård
Gott & Blandat små F–åk 2    Tis kl 14.30–16.30 Start 30 augusti
Gott & Blandat stora Åk 3–6    Tors kl 14.30–16.30 Start 1 september
Mezzo Åk 3–5    Ons kl 14.30-16.30 Start 31 augusti

Ungdomskörer i Bälinge församlingsgård
Crescendo Åk 6–8    Ons kl 16.30–18 Start 31 augusti
Dolce Åk 9-    Tis kl 17–18 Start 30 augusti

vuxen
Soppluncher – gemenskap för daglediga kl 12.30
Börje Mån 5 sept, 3 okt, 31 okt, 5 dec 
Oxsätra Tor 22 sept, 20 okt, 17 nov, 8 dec 
Bälinge Tor 15 sept, 13 okt, 10 nov, 1 dec 
Åkerby Tor 6 okt (bygdegården) 
Jumkil Tor 29 sept, 27 okt, 24 nov 

Övriga grupper för dig som vuxen
Ekumenisk bönegrupp Träffas regelbundet Kontakt Frerik Fagerberg
Syföreningar För dig som vill handarbete i gemenskap
 finns syföreningar i Börje, Bälinge
 och Oxsätra/Åkerlänna Kontakt Emma Hedlundh
Väntjänsten När du vill hjälpa och stödja andra Kontakt Emma Hedlundh
Samtal och stöd När du själv behöver hjälp och stöd Kontakt Emma Hedlundh

Mer info om all verksamhet på
www.svenskakyrkan.se/balinge

Ungdomsgrupper i Bälinge
Pluggcafé Mån kl 17–21  Se webben
Nya bandet Ons kl 17–18 i Källaren Se webben
Bandet Hi-Hats Mån kl 19–21 i Källaren Se webben
Se7en Tis udda veckor kl 16.30–18 i Mysen Start 13 sept
Soppa Tis udda veckor kl 17.30 Start 13 sept
Filmkvällar   Se webben
Kyrkans Unga Tis jämna veckor kl 18–20 i Mysen Start 6 sept
Hjälteakademin   Se webben
Konfirmation   Se nästa sida
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När vi träffar Sven-Olof och 
hans hustru Anna-Lisa, en 
kall januaridag slår värmen 
emot oss från det trevliga 
köket.

Alltid glad och med glim-
ten i ögat raljerar han med 
humorn i släptåg.

Han kan se tillbaka på ett 
omväxlande liv. Som kyrk-
värd började han i Bälinge 
kyrka 1979. Men för att 
göra ett axplock ur livet går 
vi tillbaka till 1945, då skol-
gången avslutades och för-
sörjningen väntar.

Arbete både i handelsbodar 
och i snickerifabriker, bl a 
Huss i Åkerlänna. Den sist-
nämnda tillverkade både 
sängar,  bord och soffor.

På hösten 1949 köpte Sven-
Olof sin första cykel, vid  
Janemars i Uppsala. Hel-
gen efter gick en tävling av 
stapeln i Uppsala, sagt och 
gjort, den skulle upplevas. 
En 4:e placering blev resul-
tatet, när Sven-Olof utan 
anmälan cyklade samma 
sträcka.

För Korpen i reseklassen 
blev det många tävlingar.

Med en ny cykel och många 
mil kan man bli trött i rygg 
och nacke. Så blev också 
Sven-Olof som tittade ner, 
just när en bom kom som 
markering för vägarbete. En 
luftfärd som slutligen, tack 
vare en rådig lastbilschauf-
för, landade på Enköpings 
lasarett.

Några stygn i ansiktet och 
bandage om händerna stopp-

ade den utflykten. Varje 
söndag mellan 1 maj och 1 
oktober  gick olika tävlingar 
från Ystad till Bollnäs.

Svensk mästare blev titeln 
och en medalj erövrades 
1951!

Efter att ha arbetat som 
dräng på fädernegården, 
arrenderade Soa och hans 
fru en egen gård med mjölk-
kor i Vellnora.

Skogsarbete med häst, ett 
slitsamt arbete,  samt snöröj-
ning med traktor många mil.

Tidiga mornar just när man 
har mjölkproduktion.

Men tiden går fort och åren 
löpte på. 1976 blev det blev 
dags att flytta tillbaka till 
barndomshemmet, som nu 
stod tomt. En bondgård som 
ligger i Nyby, Åkerlänna.

Sven-Olof började att arbeta 
i kyrkans tjänst. Sekreterare 
i kyrkorådet var en av alla 
uppgifter. Att spela teater 
är en annan sträng på hans 
lyra.

Både krönikespelet, som 
visades i flera år, samt jul- 
och påskvandringar var han 
med om. Vid de sistnämnda 
spelen bjuds skolklasser in 
till kyrkan, där man spelar 
upp vad jul och påsk hand-
lar om.

Djur och skog ligger varmt 
om hjärtat för Sven-Olof, 
som är en inbiten jägare och 
skogsarbetare.

Men livet kan ta ovanliga 
svängar och för fyra år sedan 
drabbades Soa av stroke.

En svår tid följde, som alltid 
vid sjukdom.

Men med mycket träning 
och ett gott humör kan han i 
dag både gå och köra bil. En 
duktig prestation.

Tillsammans med sin fru 
lever han ett rikt liv och har 
barn, barnbarn och även 
barnbarnsbarn.

”För har man begåvats med 
vältalighet, ett glatt sin-
ne och stor humor är inget 
omöjligt.”

Profilen: 

Sven-Olof Andersson. 
Även kallad Soa.

Text Kerstin Pettersson
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www.svenskakyrkan.se/balingeVår verksamhet sker
i samverkan med

Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

14 sön e trefaldighet
28 augusti

10 Mässa

15 sön e trefaldighet 
4 september

10 Familjemässa
Crescendo

13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

16 sön e trefaldighet 
11 september

10 Gudstjänst 13 Mässa
Kyrksöndag

17 sön e trefaldighet 
18 september

10 Mässa
13 Gudstjänst

Kyrksöndag

18 sön e trefaldighet 
25 september

10 Familjegudstjänst 
med dopfest

Gott & Blandat | Mezzo

Helige Mikaels dag 
2 oktober

16 Konsert
Damkörer

10 Familjemässa 
med dopfest
Gott & Blandat

Tacksägelsedagen 
9 oktober

10 Familjegudstjänst 
med dopfest

18 Tacksägelse- 
gudstjänst

Börje kyrkokör

Sammanlyst 
Lördag 15 oktober

16 Kontraktsgudstjänst 
i Östervåla kyrka
Kontraktets barnkörer

21 sön e trefaldighet 
16 oktober

16 Musikgudstjänst
Bälinge kyrkokör

10 Gudstjänst
Kyrksöndag

22 sön e trefaldighet 
23 oktober

10 Familjemässa
Crescendo | Dolce

13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

23 sön e trefaldighet 
30 oktober

10 Mässa
Kyrksöndag

Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid Måndag–fredag kl 10–12 och 13–15
Bälinge församlingsgård, Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge

balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se   Fax 018-33 41 94

Ekonomi 018-35 51 37   Bg 5243-1624   Swish 123 326 31 67

Vaktmästeri 018-35 53 94

Husmor Bälinge församlingsgård 018-35 56 62

Barn- och ungdomsverksamhet
Vik. ungdomsledare Adrian Bolin   Mobil 073-068 47 27   Hannes Huusko tjl.

adrian.bolin@svenskakyrkan.se

Barnledare Elaine Björkenklint   Mobil 070-232 98 29
elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

Präster
Kyrkoherde Fredrik Fagerberg   Telefon 018-35 57 55   Mobil 070-542 15 89

fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

Komminister Emma Hedlundh   Mobil 070-542 40 55
emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Komminister Magdalena Fredman   Mobil 070-542 15 60
magdalena.fredman@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Organist Kriszta Dali   Mobil 070-314 99 69

kriszta.dali@svenskakyrkan.se

Kantor Gerd Simonson-Grahn   Mobil 070-628 27 92
gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se

Kantor Ivar Murelius   Mobil 070-628 30 96
ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Oxsätra kapell 018-35 60 12      Börje församlingshem 018-36 91 18      Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

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

För alla åldrar – Efter Se7en och Soppa
Tis udda veckor kl 18.30–19 i kapellet, Bälinge församlingsgård
Start 13 september

taizémässa


