Trefaldighet 2016

D

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.

Ikonograf: Christina Lundström

en tredje ikonen
i Four Faces of Maria,
ömhetens Guds
moder, hjälper oss att förstå
att Gud vill leva i gemenskap
med oss och dela våra liv,
vår vardag och verklighet.
Jesus lägger sin hand på
Marias kind i närhet, förtröstan och tillit.

När vi växer upp ger livet
oss erfarenheter av att tilliten ibland brister. Vi blir
svikna och övergivna, vi får
inte vara med och vi undrar:
duger jag?
Ikonen påminner oss om en
närvaro som vill berätta att
det finns en som aldrig sviker eller överger, en som vi
alltid kan lita på och som
alltid finns vid vår sida när
vi drabbas av bekymmer och
svårigheter. Maria fick veta
det den gången hon upptäckte att hon var gravid.

Det är många, både före och
efter henne, som fått höra de
orden. Det sägs att det är de
ord som Gud oftast förmedlar till bibelns gestalter. De
uttalas i svåra och avgörande vägskäl och situationer –
någon har räknat efter att de
sägs 365 gånger.

Nu ligger sommaren framför
oss och förhoppningsvis får
vi njuta av det årstiden ger
av skönhet, dofter, liv, bad
och sol (i lagom mängd…)
men också av gemenskap
och närhet till dem vi älskar
och lever med. Jag hoppas
också att du ska få känna en
öm hand på din kind och att
du ska finna spår i sanden
av honom som går bredvid
dig och vill leva i gemenskap
med dig, som alltid finns vid
din sida och som säger:
”Var inte rädd”.

Nu gäller de orden oss. Gud
säger till oss: Var inte rädd,
jag är med dig, jag sviker dig
aldrig, jag vet hur ditt liv ser
ut och går vid din sida.
Ylva Eggehorn skriver i psalmen 256 ”Var inte rädd. Det
finns ett hemligt tecken, ett
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namn som skyddar dig nu
när du går. Din ensamhet
har stränder in mot ljuset.
Var inte rädd. I sanden finns
det spår”.

”Var inte rädd Maria”
sa Gud genom ängeln till
Maria, ett budskap som bar
henne i allt och genom allt.

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

Allt gott tills vi ses eller hörs!
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Ordet tillit lärde jag mig
när jag själv blev förälder
till mina fyra söner. Det var
starkt när jag upptäckte att
mina barn litade fullt ut på
att jag som pappa fanns när
de behövde hjälp att resa sig,
när de tog sina första stapplande steg, när de behövde
närhet och uppmärksamhet,
mat eller torra kläder.

Fredrik, din kyrkoherde

Sjung med
i Sommarkören!

Sommarcafé
med allsång

Kom med och förgyll någon av
våra gudstjänster i sommar.
3 juli kl 11 i Söderby, 17 juli kl
10 i Bälinge, samt 24 juli kl 18
och 14 augusti kl 13 på Gammelgården.
Vi träffas en timme innan
och övar.

Fyra onsdagar inbjuder vi till
café i trädgården vid Bälinge
församlingsgård kl 13–16:
13, 20 och 27 juli samt
3 augusti. Det blir servering av
kaffe och våfflor och tillsammans sjunger vi välkända sånger och psalmer.

Börjedagen

Soppa av alltihop

I år ses vi i Nyby i Börje
söndag 7 augusti kl 10 där
vi firar friluftsgudstjänst.
Musik med Gerd SimonsonGrahn och Börje kyrkokör.
Fältlunch och kaffe serveras.

Vill du hjälpa till att fixa med
soppluncherna i Jumkil?
Ta kontakt med Ann-Katrin
Hjärner på 070-344 47 91,
eller ann-katrin.hjarner@
svenskakyrkan.se.

Sommarutfärd
i Roslagens famn

Kyrksvängen
i Börje

Fredag 29 juli går färden till
Lövstabruk där vi får en visning och äter lunch på Värdshuset. Hemvägen tar vi, om det
är vackert väder, förbi det sommarfagra Öregrund.

Lördag 27 augusti vid Fjälliden,
Börje idrottsplats.

Kostnad 350 kr (inkl. bussresa, morgonfika, guidning och
lunch).
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Andra veckan i juli öppnar Jumkil medeltida kyrka upp sina portar
och välkomnar till församlingens vägkyrka 2016.
Under veckan visas tavlor av fd lantbrevbäraren
Claes-Göran Ohlsson under temat ”Bilder från landsvägen”. Det är öppet varje dag kl 13–16 och kl 14 är
det andakt med efterföljande kaffeservering.
Som avslutning på veckan blir det konsert lördag 9 juli kl 18.

Anmälan senas den 8 juli
till kansliet på telefon
018-35 50 01.
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Höstens startar
Öppen verksamhet startar v 34.
Alla övriga grupper v 35.
Detaljerat startprogram på
webbsidan samt i höstnumret
av Kyrkobladet.

Döpta

Vägkyrka i Jumkil 4–9/7
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Avfärd från Bälinge församlingsgård kl 9 och åter ca
kl 17.30.

Tillkännagivanden

Foto: www.aoduo.se

9 juli gästar Olle Lindberg, gitarr och sång tillsammans med Agnes Enerlund Lindberg, sång och
fiol, Bälinge kyrka. Musik av bland andra Bach,
Händel och Mozart varvas med kända jazzlåtar,
folklåtar och eget material.

Sommarmusik i Bälinge kyrka 2016
Sön 29 maj kl 18

Vårkonsert Kyrkokörerna
Ivar Murelius, Gerd Simonson-Grahn

Mån 6 juni kl 18

Musik i sommarkväll
Allmänna sången

Sön 3 juli kl 18

Musik i sommarkväll
Barockorgelns pärlor – konsert del 1
Kriszta Dali

Lör 9 juli kl 18

Musik i sommarkväll
Olle Lindberg & Agnes Enerlund Lindberg

Sön 17 juli kl 18

Musik i sommarkväll

Sön 31 juli kl 18

Musik i sommarkväll
Där himmel möter jord – Gudrun med vänner.
Sång och musik i folk- och jazzton till naturbilder
av naturfotograf Mats Wilhelm.
Gudrun Rosén sång, Mats Wilhelm klarinett och saxofon,
Johan Rosén piano och Axel Rosén bas.

Sön 21 aug kl 18

Foto: OlofE /Wikimedia

Barockorgelns pärlor – konsert del 2
Adrian Sandström

Barockorgelns pärlor får du lyssna till
2 och 17 juli samt 21 augusti.

Musik i sommarkväll
Barockorgelns pärlor – konsert del 3
Michael Dierks

Bilden föreställer en trumgräshoppa. Den har sin
nordligaste utpost här i Uppland och flyger/hoppar på sensommaren där himmel möter jord.
31 juli medverkar naturfotograf Mats Wilhelm

Foto av Nergårdssven: Eva Hallor

Foto: Mats Wilhelm

vid Musik i sommarkväll.

Profilen:

Nergårdssven,
en ekobonde
i själ och hjärta
Text Eva Hallor

Man tar honom sannerligen inte där
man sätter honom. Det har man aldrig
kunnat. Visserligen håller han sig själv
för att vara ödmjuk ocah förnöjsam
men hans rättvisepatos är minst lika
framträdande i hans personlighet. Han
har aldrig låtit sig kuvats och det finns
inget som talar för att han ämnar börja med det nu. Hans kämparglöd och
skärpta förståndsmässiga färdigheter
visar heller inga tecken på att avta och
hans minne är något för vem som helst
att avundas. Han namn är Sven Eriksson, han har givit ut över 20 böcker och
i vår har han fyllt 96 år.

Sven är född och har bott
här i Bälingetrakten i hela
sitt långa liv. Han föddes i
Skulla by i Jumkil som nummer tio i en rad av elva barn.
Föräldrarna var småbrukare och det fanns tre hästar
och tolv kor på gården. Gården kallades ”Nergården”
och Sven och hans bröder
fick därför i skolan tillnamnet ”Nergårdspojkarna”.
Sven har behållit det namnet
genom livet och många känner vi Sven som just ”Nergårdssven”.
Redan när Sven var barn
fick han börja lära sig hur
en bondes vardag såg ut
och vad som krävdes för att
sköta en gård med djur och
odling och allt som skulle
till. Livet gick sin gilla gång
där på Nergården men när
Sven var blott tretton år
drabbades han av sitt livs
första tragedi, hans mamma
dog. Kvar i hemmet fanns
åtta små moderlösa pojkar
och tre flickor. Det blev en
svår tid för alla innan pappa August till sist skaffade
en hushållerska till att sköta
hemmet. Hushållerskan hette
Rut och hon blev sedermera
Svens första hustru.
– Det kallades för krigsvigsel, berättar Sven. Man fick
tre dagars permis. En resdag
hem och en tillbaka och så
en för själva bröllopet. De
lät också mena på att man
skulle hem och göra fler soldater. Ifall de skulle behövas
om en sådär 20 år.
Några månader efter vigseln
föddes så parets första dotter

”

Det kanske
är för att
jag är så
förbannad
och arg som
jag lever så
länge
säger Sven och skrattar gott

Inger. År 1943 flyttade Rut
och Sven till ett torpet Skinnarbo, blott en kilometer från
föräldrahemmet. Där föddes så flicka nummer två och
hon fick namnet Gun. På den
tiden hade Sven tre arbeten.
Han arbetade på tegelbruk,
i skogen och med dikningsarbete. Tre år senare flyttade
familjen till två rum och kök
på godset Kipplingeberg och
där kom så småningom dotter nummer tre, Siv.
– Jag var statare där på
Kipplingeberg men så tog
staten bort det systemet och
istället kom Lantarbetarförbundet. Därigenom var det
meningen att vi skulle ha lön
för vårt arbete och få köpa
det vi behövde själva. Till
skillnad från att som statare
få mjölk, ved, spannmål och
husrum av gården vi lydde under, berättar Sven och
fortsätter, jag lärde mig att
bli eko-bonde där. Rättaren
drev jorden efter bibeln och
vi gjorde som det stod och
fick goda skördar. Allt skedde i 7-årscykler. Jag har fortsatt med det genom hela livet
och det har fungerat för mig.
Sven blir ivrig när han får
prata om hur man ska hantera jorden för att den ska ge
maximalt. Och det är självklart odling utan gifter det
är frågan om. Han menar att
odlar man efter växelbruk
med vete det första året och
sedan fortsätter med råg året
efter och sedan havre ett år
och sist odlar man vall i tre
år så ger det 5 ton per hektar. Om solen skiner och det
regnar, vill säga.

– 1948 hade de tagit prover
på vattnet i Jumkils täckdikessysten och det innan
de lade på konstgödning
på åkrarna. När man sedan
tog prover efter visade sig
att 80% av allt kalium och
fosfor rann ut i vattnet och
20% togs upp av växterna. Det visste de redan då!,
säger Sven upprört. Det var
alarmklockan som ringde
för mig då och den har ringt
sedan dess.
Nästa flytt gick till gården
Boröjningen och där stannade familjen till år 1955. Då
skilde sig Rut och Sven och
Rut tog flickorna med sig
och flyttade till stan. Sven
blev ensam kvar i stugan ett
par år och det var ingen rolig
tid. Han skrev mycket dikter under den tiden, en ventil
som han haft med sig i hela
livet. Skrivandet har funnits
där även om det är mest på
senare år som har haft tid att
ägna sig åt det på allvar.
På Rotebergs gård gick en
änka med tre barn och sörjde. Samtidigt gick Sven i sitt
torp och saknade sin familj.
Och en vinterdag i januari
skulle Sven betala änkan för
ett arbete han var skyldig,

första decenniet hade de inte
råd att göra några förbättringar på huset. Men de tio
åren som kom sen satsade
de stort och byggde tork,
maskinhall, lagård och verkstad. Och de fick badrum
och toalett inne i huset.
År 1980 slutade de som bönder och lämnade över gården till sönerna Conny och
Sören. Gården är numera en
av gårdarna i Sju gårdar.
Kerstin dog 1988 och fem
år senare flyttade Sven till
Lundgården i Bälinge. Här
bor han nu tillsammans med
sin Gunhild som han träffade för 15 år sedan. Hon försöker dämpa ner Sven när
han eldar upp sig för mycket. För upprörd, ja det blir
han. Han domderar och fräser år alla makthavare som
missbrukar sin ställning.
Och det särskilt när det gäller dem som har någon makt
över miljön. Han skriver
brev och insändare och han
vägrar envist att tiga still.
– Det kanske är för att jag
är så förbannad och arg

som jag lever så länge, säger
Sven och skrattar gott. Mitt
liv har varit säreget, det har
styrt sig själv på nåt sätt. Jag
har aldrig haft ekonomiska problem, det har alltid
löst sig. Men cancerproblemet, det har det inte funnits
någon lösning på. Och jag
har orkat trots att jag har
haft det mycket svårt. Jag
har begravt många barn och
också barnbarn, alla i cancer.
Sven har också en gudstro.
Pappan var predikant och
ropade aftonbönen så att det
hördes genom väggarna in
till pojkarnas rum. Sven läser
själv aftonbön varje kväll
och tycker att bibeln är ett
gott rättsnöre.
– Jag har ifrågasatt min
tro många gånger och när
Kerstin var sjuk förbannade
jag Gud. Men jag har bett
om förlåtelse för det. Det
går ändå lättare att leva om
man tror på ett liv efter detta. Men ibland när jag tänker till då tror jag inte att
det finns nåt. Jag är nog som
Tomas tvivlaren, säger Sven
och skrattar.

Sven och Kerstin jobbade
och slet på gården och de
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– Det var som om vi hörde
ihop. Det var aldrig några
frågetecken så jag flyttade dit
efter ett par månader. Och vi
var ju bra för varandra, båda
två. När jag flyttade in hade
Kerstin tre barn, Conny, Sture och Carina och vi fick sen
Sören tillsammans.

Jumkil

Åkerby

Börje

Bälinge
10 Konfirmation
14 Konfirmation

4 sön e trefaldighet
19 juni

12 Friluftsgudstjänst

Midsommardagen
Lördag 25 juni

Gammelgården

13 Gudstjänst

Johannes döparens dag
26 juni

Ebeneser kapell

11 Friluftsgudstjänst

18 Musik i sommarkväll
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10 Mässa
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18
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Sommarkör

10 Börjedagen

11 sön e trefaldighet
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Nyby
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13 Hembygdsdagen
Gammelgården
Sommarkör

10 Mässa

10 Gudstjänst
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Uppge alltid vad swishbetalningen/gåvan avser:
För verksamhet Skriv namn och verksamhet det gäller.
För kollekt Skriv ”Kollekt”, plats och datum.
Mer om Swish på www.getswish.se.

Swishnummer 123 326 31 67

Kansli 018-35 50 01

Präster

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

Kyrkoherde Fredrik Fagerberg Telefon 018-35 57 55 Mobil 018-35 56 08
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se
Komminister Magdalena Fredman Mobil 018-35 56 71
magdalena.fredman@svenskakyrkan.se

Ekonomi 018-35 51 37 Bankgiro 5243-1624

Komminister Emma Hedlundh Mobil 018-35 56 17
emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri 018-35 53 94

Kyrkomusiker

Husmor Bälinge församlingsgård 018-35 56 62

Organist Kriszta Dali Mobil 018-35 56 32
kriszta.dali@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsverksamhet
Vik. ungdomsledare Oscar Gustavsson Mobil 018-35 56 49
oscar.gustavsson@svenskakyrkan.se

Kantor Gerd Simonson-Grahn Mobil 018-35 56 38
gerd.simonson-grahn@svenskakyrkan.se

Hannes Huusko tjl.

Kantor Ivar Murelius Mobil 018-35 56 39
ivar.murelius@svenskakyrkan.se

Barnledare Elaine Björkenklint Mobil 018-35 56 81
elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se

Oxsätra kapell 018-35 60 12

Börje församlingshem 018-36 91 18

Jourhavande präst Ring 112 kl 21–06 alla dagar
Vår verksamhet sker
i samverkan med

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Kan även kontaktas via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

www.svenskakyrkan.se/balinge
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