Söndag 17 september
är det Kyrkoval!
Förtidsröstning
Under de närmaste två veckorna före
valdagen kan förtidsröstning ske.
Vi skall välja representanter
som ska få förtroendet att styra
kyrkan de kommande fyra åren.

Lokal
Pastorsexpeditionen i Bälinge,
Bindarvägen 10

Valet sker på tre nivåer:

Vecka 36
Måndag–fredag
Måndag även

08.30–16.00
17.00–20.00

Vecka 37
Måndag–onsdag
Tisdag även

08.30–16.00
17.00–20.00

lokal nivå – till fullmäktige
i Bälingebygdens församling
regional nivå – till stiftsfullmäktige
i Uppsala stift
nationell nivå – till kyrkomötet
i Sverige
Svenska kyrkan är demokratiskt
uppbyggd och beroende av
människors engagemang.
Totalt är cirka 5,5 miljoner
röstberättigade i kyrkovalet varav
ca 4 600 i Bälingebygdens
församling.
För att du ska få rösta ska du senast
på valdagen fylla 16 år, du ska vara
medlem i Svenska kyrkan och vara
folkbokförd i Sverige den 1 augusti,
då röstlängden fastställs.
De röstberättigade får sina
röstkort i slutet av augusti.
På röstkortet finns uppgifter om
vallokal och de särskilda röstmottagningsställen som finns på valdagen.
På röstkortet finns också öppethållandetider och vilka val du har
rösträtt till.
Ytterliggare information om
Kyrkovalet finns på Svenska kyrkans
webbsida: svenskakyrkan.se/kyrkoval
Vi ses i vallokalen 17 september!
Valnämnden

Glöm inte att ta med röstkortet när
du
röstar! Tänker du rösta på ett särs
kilt
röstmottagningsställe eller förtidsr
östa är
röstkortet obligatoriskt!

Vallokal 17 september
Pastorsexpeditionen i Bälinge
08.00–10.00
Bindarvägen 10
11.00–20.00

Särskilda
röstmottagningsställen
17 september
Börje församlingshem
Jumkil församlingsgård
Åkerby kyrka
Oxsätra kapell
Gråalen, Lövstalöt

11.00–13.00
15.00–18.00
11.00–13.00
15.00–18.00
11.00–14.00
16.00–18.00
13.00–16.00
13.00–16.00

Välkommen till gudstjänst!
Vallokalerna runtom i landet är stängda under gudstjänstfirandet.
Kom och fira gudstjänst med oss:
Bälinge kyrka kl 10 | Åkerby kyrka kl 16 | Börje kyrka kl 13 | Jumkil kyrka kl 13

Nomineringsgrupperna
som ställer upp
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.
Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.
På vår webbsida: svenskakyrkan.se/balinge kan du se vilka grupperna och kandidaterna är.
På valsedeln kan du markera de tre personer som du helst vill se valda (personval).
I detta kyrkoval är det två nomineringsgrupper som ställer upp:

Börje, Åkerby och Jumkils grupp
i Bälingebygdens församling
Vi som är med på nomineringslistan för Börje, Åkerby och Jumkils grupp i Bälingebygdens församling vill både delta i hela församlingens utveckling
och lyfta fram verksamheten vid de mindre kyrkorna i församlingen.
Vi vill värna ett rikt och tillgängligt gudstjänstliv i alla församlingens kyrkor, kapell och församlingshem.
På sommaren vill vi fira friluftsgudstjänster både vid Gammelgården i Altuna och på andra platser i församlingen.
Vi vill ha en verksamhet som når alla åldersgrupper och vi vill att församlingen fortsätter satsningen på ungdomar, även efter konfirmationen.
Vi vill ha jämställdhet mellan män och kvinnor i kyrkans verksamhet.
Vi vill verka för att församlingens diakonala verksamhet fortsätter och förstärks.
Vi vill samarbeta med andra ideella organisationer i församlingen för att sprida kunskap om kyrkans verksamhet
och för att ta del av andras verksamhet i församlingen.
Våra socknar och kyrkor har funnits i många hundra år. De är praktfulla landmärken i bygden och de kräver sitt underhåll.
Vi vill med vördnad och stolthet bedriva verksamhet i och omkring alla församlingens vackra kyrkor.
Vi ska ha välskötta kyrkor och andra församlingslokaler, där personal och kyrkobesökare trivs.
Våra kyrkogårdar ska vara välskötta och rofyllda parker som ger möjlighet till andakt och återhämtning.
Vi är partipolitiskt obundna. Vi vill arbeta för att få en så bra verksamhet som möjligt enligt kyrkoordningen.
Vi vill under hela mandatperioden ta till oss tankar och idéer som kommer från församlingens medlemmar.

Socialdemokraterna
i Bälingebygdens församling
Vi vill verka för en öppen och engagerande kyrka och stärka dess möjligheter att sprida det kristna budskapet i vår församling.
Vi vill verka för en kyrka som är levande och närvarande där folk bor och arbetar.
Arbetet med att utveckla det kyrkliga arbetet i olika delar av församlingen måste intensifieras.
Utgångspunkten för kyrkans arbete ska vara solidaritet och respekt för människors lika värde.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklarhet.
Svenska kyrkan i Bälingebygdens församling bör aktivt arbeta för dialog mellan människor av olika tro, ideologi och kultur.
En engagerande kyrka ska ta tydlig ställning för social rättvisa och internationell solidaritet.
Vi vill därför att vår församling ska vara fortsatt aktiv i det internationella arbetet.
Vi vill att församlingens kyrkor ska vara välhållna och i möjligaste mån vara öppna för besök och enskild andakt.
Musiken bör ha en aktiv del i gudstjänstlivet genom ett varierat utbud av instrumental musik och körsång.
Det aktiva barn- och ungdomsarbetet som bedrivs i församlingen, särskilt Svenska kyrkans unga, bör ges ökat stöd.
Det diakonala arbetet, som huvudsakligen utförs av väntjänsten, bör fortsätta att utvecklas.
Vi vill att kyrkan som arbetsgivare ska vara ett föredöme och präglas av jämställdhet, medbestämmande och omtanke om personalen.
Församlingen ska vara en gränsöverskridande och samlande kraft i arbetet för ett gott och mänskligt samhälle.
Församlingen ska verka för ett ökat miljömedvetande.
Genom arbete med miljöcertifiering vill vi bidra till en hållbar utveckling och en god livsmiljö för kommande generationer.

Den kärlek
som aldrig
dör

När vi dricker det vin
som han oss ger.
När vi lovsjunger dig
och när vi ber,
då förnyas vårt liv av den kärlek
som aldrig dör.
O Jesus, du är hos oss. ”
Psalm 75, en gammal negro spiritual

Allt gott tills vi ses eller hörs!

Gud har ett
personligt intresse
för var och en.

Fredrik, din kyrkoherde

Foto: Alex & Martin /IKON

Det handlar om mötet med oss
själva och våra egna liv, mötet
med andra och med Gud.
Gud har upprättat mötesplatser för oss längs vår livsresa,
mötesplatser där vi får påminna oss om Guds närvaro i våra
liv, i vår vardag och värld.
Mötesplatser som församlingen
och kyrkan förvaltar. En sådan
mötesplats är nattvarden. Nattvarden är en mötesplats men
också en rastplats. En mötesplats med Jesus mitt i vardagen där vi får hämta kraft och
styrka inför vår fortsatta färd
– ett livsviktigt, livsförnyande
och livsförändrande möte. Där
kommer han oss till mötes och
blir ett med våra liv. Han blir
ett med våra kroppar och blodomlopp.

”När vi delar det bröd
som han oss ger.

Foto: Lars-Erik Elebjörk

Jag tänker att mötesplatser är
en bra bild för oss om vi tänker på vår livsväg – vi behöver
ibland ta ner hastigheten, stanna upp för att kunna mötas.

Foto: Magnus Aronson /IKON

N

är jag är ute och åker
med bilen i Bälingebygdens församling på väg
till eller ifrån ett hembesök
eller en gudstjänst hamnar jag
ibland på smala vägar där det
är svårt att möta en annan bil.
Som tur är finns det med jämna mellanrum mötesplatser där
vägen är lite bredare. Ibland
finns skyltar kvar med ett stort
M. Det är där man kan möta
en annan bil så att båda kan
passera obehindrat. Vid sådana mötesplatser får vi sakta ner
och stanna till innan vi åker
vidare.

Det är en svindlande tanke att
Gud som skapat universum,
alla stjärnor och galaxer, som
skapat allt vackert och skönt på
jorden och som gett oss vårt liv
som en gåva, också har ett personligt intresse för var och en
av oss. Gud kommer i nattvarden till oss så nära han kan för
att påminna oss om sin närvaro
i våra liv, vardag och verklighet och för att ge oss en framtid och ett hopp. Så kan mötet
i den enkla jordiska nattvardsmåltiden öppna oss för att våra
liv är insatta i ett större sammanhang och att vi är oändligt älskade av honom som från
evighet har stämt möte med oss
här och nu.

Har du frågor,
kontakta ungdomspräst
Magdalena Fredman,
magdalena.fredman@
svenskakyrkan.se
eller 070-542 15 60.

Konfirmation
Vill du följa 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 inte visste fanns, hitta nya vänner
eller hänga med sådana du redan känner.
Du kommer att få testa dina åsikter
och värderingar, diskutera livets små
och stora frågor tillsammans med folk
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.
Tycker du att det låter spännande
och vill veta mer? Eller har du kanske
kompisar som tjatar, men du själv är
osäker på om du vill? Välkommen till
informationsträff 10 september kl 10 i
Bälinge kyrka. Föräldrar är också väldigt välkomna! Vi börjar med en gudstjänst där många av församlingens
ungdomar medverkar, sedan fortsätter
vi med informationsträffen i församlingsgården.

Torsdagsgruppen
Söndag 3 december kl 10–14
Torsdag 14 december kl 18.30–21
Torsdag 11 januari kl 18.30–21
Torsdag 25 januari kl 18.30–21
Torsdag 8 februari kl 18.30–21
2–4 mars läger på Odalgården
Torsdag 8 mars kl 18.30–21

2017-18
Lägergruppen

Torsdag 22 mars kl 18.30–21
Torsdag 19 april kl 18.30–21
Torsdag 3 maj kl 18.30–21
9–13 maj läger på Undersviks stiftsgård
Torsdag 18 maj kl 18.30–21
19 maj heldag
20 maj Konfirmation kl 13

Söndag 3 december kl 10–14
Söndag 11 mars kl 10–17
4–8 april läger på Undersviks stiftsgård
Söndag 3 juni kl 10–17
10–15 augusti läger på Undersviks stiftsgård
18 augusti heldag
19 augusti Konfirmation kl 13

ps.
Nr 3 2017
augusti–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg

Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge

Produktion
Form: Lars-Erik Elebjörk Tryck: Tierps Tryckeri
Foto omslag: Hans Mählberg

018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–12
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge

skubb –
Svenska kyrkans unga Bälinge
Bygden är vår ungdomsgrupp
med ungdomar i alla åldrar
(från 15 år) som ses tisdagar
jämna veckor med start
5 september kl 18–20.
Dit är du också välkommen!

Öppen verksamhet startar vecka 35

Hillevi Ebba Ring

29/4

Cecilia Alma Freij

6/5

Adrian Alexander Sjöström

14/5

Noah Gabriel Lilleman Bolinder

20/5

Vera Julie Palm

3/6

Elina Sofia Amanda Skog

3/6

Foto: Magdalena Fredman

Avlidna
Per Gösta Krantz

15/4

Axel Uno Sund

23/4

Erik Olov Daniel Olsson

26/4

/balinge/ungdom

Se7en (åk 7) start 12/9
tisdagar ojämna veckor kl 16.30–20
Se7en 16.30, Soppa 18, Mässa 18.30, ”Häng” 19

Konfa och SKUBB (åk 8–)

Se föregående sida

Pluggcafé onsdagar kl 17–21
Bandet The Wednesdays
onsdagar kl 17–18.30
Hjälteakademin
Heroes

För tider, se webben

Bälinge måndagar kl 9–12
Jumkil måndagar kl 9–12
Bälinge tisdagar kl 9–12
Oxsätra tisdagar kl 9–12
Börje tisdagar kl 13–16
Bälinge, babycafé 0–1 år, torsdagar kl 9–12
Börje torsdagar kl 9–12

Foto: Mirela Schenk /Pixabay

22/4

Barngrupperna startar vecka 36
Bälinge
Gott&Blandat, f–åk 2
		
Mezzo, åk 3–5
Pax, åk 4–6
Jumkil
Måndagskul i Bälinge, f–
Barntimmar, 4–5 år
Börje
Miniorer, åk 1–2
Pax, åk 3–6
Oxsätra
Oxarna, f–åk 5

Tisdagar kl 14.30–16.30
Torsdagar kl 14.30–16.30
Onsdagar kl 14.30–16.30
Torsdagar kl 18–19.30
Måndagar kl 15–17
Tisdagar kl 13–15
Onsdagar kl 13–16.30
Torsdagar kl 14.30–17
Måndagar kl 14–17

Foto: Sun Min Kang /Pixabay

Elvira Ebba Bjarnhagen

Soppluncher
Börje måndagar kl 12.30
Bälinge torsdagar kl 12.30
Oxsätra torsdagar kl 12.30
Jumkil torsdagar kl 12.30
Åkerby torsdagar kl 12.30

4/9
14/9
21/9
28/9
2/11

2/10
12/10
19/10
26/10

6/11 4/12 Grötlunch
16/11 7/12 Grötlunch
23/11 14/12 Grötlunch
30/11 Grötlunch

Frivillig avgift

För tider, se webben

Mezzo – kören för dig i åk 3–5
Vi sjunger, pysslar, och äter mellanmål tillsammans i Bälinge församlingsgård på onsdagar
14.30–16.30. Vi sjunger på gudstjänster, på konserter, åker på läger och hittar på andra roliga saker.

Crescendo – kören 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, då vi äter mellanmål och sjunger tillsammans.
Och ta med en kompis! Tisdagar ojämna veckor kl 18.30 medverkar vi med sång på Veckomässa.

Andante – kören för unga vuxna och vuxna mitt i livet
Välkommen tisdagar kl 17–18 i stora salen i Bälinge församlingsgård. Vi sjunger lätta och roliga sånger i
blandade stilar 2- eller 3-stämmigt. Tisdagar ojämna veckor kl 18.30 medverkar vi på Veckomässa.
I slutet på oktober kommer vi också att medverka på den stora kontraktsgudstjänsten i Tensta kyrka
då vi, tillsammans med alla andra vuxenkörer i kontraktet, sjunger gospelsånger så att taket lyfter!

Foto: Security /Pixabay

Döpta

Musiktips i höst

70-årsjubileum
29/10

15 september kl 18 Konsert, Bälinge kyrka
Orgelprofessor Hans Davidsson med ensemble

Bälinge Kyrkokör firar 70 år
29 oktober kl 16 i Bälinge
kyrka där de gör ”I välsignan
och fröjd”, en folkmusikmässa
av Alf Hambe och Hans Kennemark, tillsammans med solistoch instrumentalgrupp.

8 oktober kl 13 Musikgudstjänst, Åkerby kyrka
Börje Kyrkokör, Ivar Murelius
15 oktober kl 18 Konsert, Bälinge kyrka
Norra Upplands Kammarorkester, Dirigent: Roland Thalén
21 oktober kl 16 Kontraktsgudstjänst, Tensta kyrka
Kontraktets vuxenkörer, bl a Andante & Bälinge Kyrkokör
29 oktober kl 16 ”I välsignan och fröjd”, musikmässa, Bälinge kyrka
Bälinge Kyrkokör 70 år, Emma Hedlundh, Ivar Murelius m fl

Norra Upplands Kammarorkester 15/10

Foto: Rucsandra Saulean /Pixabay

Jag bor i Jumkil och har fem
utflugna barn.
Kommer närmast
från Kyrkokansliet där jag jobbat i 12 år. Det ska bli så roligt
att få jobba i församling och
på det viset komma närmare
verksamheten. Om ni tittar in
på församlingsexpeditionen så
är det mig ni kommer att träffa där och alla är välkomna in
och säga hej oavsett om ni har
ett ärende eller bara är nyfikna
och vill hälsa.

Mitt driv är att möjliggöra
unga människors växt i tro och
ansvar. Som stiftspedagog har
jag arbetat med fortbildning
och utbildning, till exempel
unga ideella och unga ledare,
Svenska kyrkans grundkurs,
konfirmandhandlingsplaner,
rekrytering av församlingspedagoger samt arbete med Församlingsinstruktioner.
Jag är gift med Camilla som
är församlingspedagog i Tunabergskyrkan i Uppsala. Vi bor
sedan 1999 i Uppsala med våra
tre barn.

Tack!
Församlingens
kanslist Anna
Lantz kommer
att börja en liknande tjänst i
Danmark-Funbo församling med början i
augusti. Hon har varit anställd
i Bälingebygdens församling
i 12 år! Anna har både varit
spindeln i nätet och vårt ansikte utåt.
Vår ungdomsledare Hannes
Huusko har också efter nästan
10 år äntligen förstått att han
ska bli präst. Han har påbörjat
sina studier och
förbereder sig
för prästvigning i
Uppsala stift om
några år.

Vi önskar både Anna och Hannes
lycka till – Guds rika välsignelse – och
tackar för fina insatser genom åren!

Foto: Lars-Erik Elebjörk

Foto: Privat

Vi välkomnar våra två nya
medarbetare, kanslist AnnCecile Björklund och församlingspedagog Jonas Zacco.

Efter 18 år vid
Uppsala stift ska
det bli spännande att arbeta i
församlingsmiljö
igen och jag ser
fram emot att möta er i olika
sammanhang framöver.

Foto: Lars-Erik Elebjörk

Nya medarbetare
i församlingen

Foto: Mats Lagergren

Orkestern startade sin verksamhet 1975 och Roland Thalén har varit dess dirigent sedan
slutet av 70-talet. Repertoaren är mestadels klassisk men de spelar också moderna verk,
musikalmusik och folkmusiklåtar. Kort sagt allt som är roligt att spela och låter bra.
Orkestern planerar att spela bl a Vivaldis Concerto Grosso nr 11 op 3 d-moll.
Denna gång har de en sångsolist med sig som heter Elisabeth Jörtsö. Hon är flitigt anlitad i Tierp
med omnejd. Hon kommer att sjunga bl a. Gabriellas sång och Klinga mina klockor.

Program
11 sön e trefaldighet
27 augusti

10 Mässa Mottagn. av nya medarb.
18 Orgelkonsert
Göran Blomberg

10 Gudstjänst

13 sön e trefaldighet
10 september

10 Mässa
10 Gudstjänst med
små och stora

Gott & Blandat | Mezzo

Heliga Mikaels dag
1 oktober
Tacksägelsedagen
8 oktober
18 sön e trefaldighet
15 oktober

16 Musikgudstjänst
Kriszta Dali

Miniorer | Pax

13 Gudstjänst med
små och stora
Måndagskul

10 Gudstjänst
10 Mässa med små
och stora
Crescendo | Dolce

10 Gudstjänst med
små och stora

13 Musikgudstjänst
Börje kyrkokör

Gott & Blandat

10 Gudstjänst med
små och stora

13 Mässa

Mezzo

16 Kontraktsgudstjänst
med gospelmusik
Tensta kyrka

19 sön e trefaldighet
22 oktober

10 Mässa

20 sön e trefaldighet
29 oktober

16 Musikmässa

Alla Helgons dag
4 november

13 Gudstjänst med
små och stora

sgård

Lördag
21 oktober

Ebeneser kapell

Veckomässa för alla åldrar

15 sön e trefaldighet
24 september

13 Gudstjänst

10 Gudstjänst
10 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Bälinge kyrkokör

16 Minnesgudstjänst

16 Minnesgudstjänst

Öppen kyrka från 14

Öppen kyrka från 12

10 Minnesgudstjänst

Sön e alla helgons dag
5 november

Tisdagar ojämna veckor kl 18.30–19.00 i kapellet, Bälinge församling

12 sön e trefaldighet
3 september

14 sön e trefaldighet
17 september

Se info på sid 2–3

Jumkil

Åkerby

Börje

Bälinge

Öppen kyrka 10–14

13 Minnesgudstjänst
Öppen kyrka 13–15

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 070-542 15 89
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se
Komminister Emma Hedlundh Mobil 070-542 40 55
emma.hedlundh@svenskakyrkan.se

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

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

Vaktmästeri 018-35 53 94

Kyrkomusiker

Husmor Bälinge församlingsgård 018-35 56 62
Barn- och ungdomsverksamhet

Organist Kriszta Dali Mobil 070-314 99 69
kriszta.dali@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Jonas Zacco Mobil 073-068 47 27
jonas.zacco@svenskakyrkan.se

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

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

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

