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Det är spännande 
att leva med barn. Jag 
minns för flera år sedan 

att jag efter flera dagars sökan-
de hittade bilnycklarna i frys-
boxen. I leken och fantasin 
hade någon av mina söner lagt 
dem där. I leken är allt möjligt 
och fantasin får fritt spelrum. 
Barns sätt att uppfatta tid är 
lärorikt. Det som var igår kan 
vara allt ifrån för en timme sen 
till ett år tillbaka och imorgon 
kan vara nästa år eller om någ-
ra timmar. Mitt emellan dessa 
stora tidsenheter finns ett enda 

stort Nu. Det är i nuet som 
tiden står still och allt är möj-
ligt. Det är då leken äger rum, 
det är då skapandet  och fan-
tasin sätts i rörelse. Som vuxen 
tappar man ofta bort det per-
spektivet för som vuxen lever 
vi väldigt mycket i det som ska 
komma och vi dröjer oss kvar i 
det förflutna.

Det finns två dagar som vi inte 
kan göra något åt. Den ena 
är gårdagen. Den är förbi och 
den kan vi inte påverka. Vi kan 
glädjas över den och vi kan lära 
oss av misstagen men vi kan Nr 2 2017
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inte återskapa den. Den andra 
dagen är morgondagen. Den 
kan vi inte heller göra något åt 
för vi vet ingenting om den. Så 
det är bara en dag som vi kan 
påverka och det är dagen idag. 
Dagen idag är din, en gåva från 
Gud. Det är idag, i nuet, som 
skapandet och leken äger rum 
och vi kan med våra liv, gåvor 
och resurser få ställa oss till 
förfogande och göra något fint 
av den och vi kan tillsammans 
med Gud och varandra vara 
med i Guds skapande kär-lek.

Jag vill önska dig en skön som-
mar och hoppas du kan kän-
na glädje i det som är din dag 
idag!

”Över berg och dal  
som en mjuk koral  
drar sommarn över vårt land. 

Livet flödar fram  
såsom sav i stam,  
såsom bäck emot havets strand.

Så lev Guds nu.  
Av Guds nåd får du ta mot  
var stund ur hans hand. ”

Tore Littmarck, Sv Psalm 752

Allt gott tills vi ses eller hörs!
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Dagen idag
är din

I nuet kan  
skapandet och  
leken äga rum.
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Församlingsresa  
till Västerås
Välkommen med på en heldag  
till Västerås den 20 juli. På förmid- 
dagen går vi en kulturhistorisk  
vandring på Vallby friluftsmuseum,  
och efter lunch på restaurang  
Djäkneberget får vi en visning av  
utställningen Reformation pågår  
i Västerås domkyrka. 

Anmälan till kansliet senast 13/7 på telefon 018-35 50 01. 
Avfärd från Bälinge församlingsgård kl 8.30,  
beräknad hemkomst kl 17.45.  
Kostnad för resa, fika, lunch och visningar är 290 kr.  
Betalning via bankgiro, inbetalningsavi delas ut på bussen.

Gudstjänst 
i det fria
Som vanligt inbjuder vi till 
gudstjänster utomhus på någ-
ra olika platser i församlingen. 
Några gånger är vi på Gammel-
gården i Altuna kl 18 och om 
det är fint väder firar vi som-
marmässa några söndagar kl 
10 i Bälinge utekyrka (vid regn 
i kyrkan). 

2 juli kl 11 inbjuds vi till Söder-
by, 23 juli kl 10 till Pålsbo och 
den 20 augusti kl 10 till Börje 
prästgård då vi firar Börje- 
dagen. 

Åkerby 
årets vägkyrka
Första veckan i juli öppnar 
Åkerby kyrka sina portar och 
välkomnar till församlingens 
vägkyrka. Under veckan visas 
ikoner av ikonograf Christina 
Lundström som har sin ikon-
ateljé mittemot kyrkan.

Kyrkan är öppen 3–7 juli; mån-
dag–fredag kl 13–16 och kl 14 
är det andakt och kaffe serve-
ras.

Som avslutning på veckan blir 
det helgsmålsmusik lördagen 
den 8 juli kl 18.

Save the date: Konfainfo 10 september
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.  
Välkommen till konfainfo 10 september kl 10 i Bälinge kyrka. 
Har du frågor, kontakta ungdomspräst Magdalena Fredman,  
magdalena.fredman@svenskakyrkan.se eller 070-542 15 60. 
För info om de olika grupperna – besök svenskakyrkan.se/balinge.

Döpta
Eddie Birger Åke Kanbjer 10/12
Arvid Karl Markus Lönnerholm 10/12
Isabella Sonja Tyra Carolina Nilemo 10/12
William Erik Marcus Rasi 10/12
Celine Belle Julia Berg 25/12
Karl Emil Engvall 14/1
Ingrid Ela Marie Hagenvall 22/1  
Tilde Elvy Elenora Dalén Blom 4/2
Linn Britt Svea Mattsson Klahr 4/2
Lovisa Ellionora Sund 4/2
Lawrence Per Wilmar Trogen 18/2
Leah Monica Borgmästars 18/2
Hilma Elna Leonore Söderblom 25/2
Vide Alfred Bernhard Andersson 26/2
Filip Joacim Frankiewiez 18/3
Isa Elin Elisabeth Sjöstedt 26/3
Tuva Svea Johansson 26/3
Rafael Ejvin Sjöstedt Herrdahl Lövmar 1/4
Elvira Ebba Bjarnhagen 22/4
Cecilia Alma Freij 6/5
Adrian Alexander Sjöström 14/5

Avlidna
Edith Linneá Jansson 18/12
Olga Irene Karlsson 23/12
Arne Emanuel Erixon 26/12
Majvor Linnea Lindström 28/12
Inga Viola Bergman 3/1
Anna Lucia Karlsson 9/1
Bo Gustaf Lindman 18/1
Hans Martin Lindström 20/1
Jan Olov Pehrson 25/1
Ingrid Karolina Johansson 1/2
Tomas Hans Lindholm 15/2 
Britta Boierth 22/2
Ulla Margareta Östman 26/2
Rolf Henrik Brundin 3/3
Tony Raimer Grundin 6/3
Karin Ingegerd Helena Andersson  10/3
Jörgen Lars-Erik Larsson 18/3
Per Gösta Krantz 15/4
Axel Uno Sund 23/4



Vi befinner oss i 
Reformationsåret 2017. 
Under detta år upp-

märksammas att det var 500 
år sedan Martin Luther anslog 
sina 95 teser om avlaten den 
31 oktober 1517. Denna dag 
brukar benämnas ”reforma-
tionens födelsedag”. Svens-
ka kyrkan betecknas som ”ett 
evangelisk-lutherskt trossam-
fund” enligt Lag om Svenska 
kyrkan. Det betyder att vi har 
vår grund i den reformatoris-
ka rörelse som startade med 
Luther och hans kollegor. Men, 
vad var det Luther ville egent-
ligen?

Det allmänna prästadömet  
Luthers reformation handlade 
inte om att starta en ny kyrka, 
den handlade om att hans tids 
kyrka hade en del missbruk 
(enligt Luther) som behövde 
åtgärdas. Han ville egentligen 
att kyrkan skulle återgå till det 
som den en gång hade varit. 
En av de frågor som Luther tog 
upp handlade om den kristna 
människans roll i kyrka och 
samhälle. Han upplevde sin tids 
kyrka som väldigt hierarkisk 
där munkar, nunnor och präs-
ter stod närmare Gud än andra 
och där påven var den som 

stod allra närmast Gud. Det 
gav en ordning där det andliga 
ståndet stod över det världsliga. 

I sin strävan att ändra kyr-
kans hierarkiska ordningar 
vände Luther sig till de som 
hade världslig makt, den tys-
ka adeln. I en bok till adeln år 
1520 menade Luther att det var 
deras ansvar som kristna att 
gå in där kyrkan misslyckats. 
I den boken förklarar Luther 
även sin syn på att alla kristna 
människor har samma värde 
inför Gud. Prästerna står inte 
närmare Gud, skriver Luther, 
utan alla kristna människor 
är präster och ska berätta om 
Jesus för varandra. Det är till 
och med så att vi har en skyl-
dighet som kristna att göra det. 
Detta brukar kallas för ”det 
allmänna prästadömet”. Det 
betyder att vi både har en jäm-
likhet inför Gud och en skyl-
dighet att berätta om Gud. Alla 
döpta är ”präster”! 

Kristen frihet och särskilda 
prästuppgifter 
Grundtanken till det kristna livet 
beskriver Luther i sin bok om 
den kristna friheten, från samma 
år: ”En kristen människa är den 
friaste herre över allting och ing-
en underdånig. En kristen männ-

iska är den tjänstvilligaste tjänare 
under allting och alla underdå-
nig.” 

Det råder total frihet för männ-
iskan inför Gud, ingen kan stå 
i vägen för det. Guds nåderika 
kärlek når oss om vi tror. Det 
betyder i sin tur att vår gläd-
je över detta är så stor att vi vill 
hjälpa varandra som kristna och 
medmänniskor, vi ställer oss i 
tjänst för vår nästa. 

I ytterligare en bok från samma 
år går Luther igenom kyrkans 
sakrament (heliga handlingar) 
och förtydligar sin tanke med 
prästens uppgift. Han menar att 
det allmänna prästadömet gäller 
men vi behöver särskilda präster 
som står i tjänst för församling-
en (och i tjänst för Ordet). De 
ser till att Guds ord förkunnas 
rent och klart och de tar hand 
om sakramenten (dop och natt-
vard). Det betyder att Luther 
har en ganska funktionell syn på 
prästen som i luthersk tradition 
benämns Verbi Divini Minister 
(VDM) – Det Gudomliga Ordets 
Tjänare. Det viktiga i denna tan-
ke är att det inte finns människor 
som står närmare Gud än andra 
eller är ”mer kristna” än andra. 

Luther: 
Alla kristna 
är präster!
Text Peter Strömmer, författare och föreläsare

Vi skall välja representanter 
som ska få förtroendet att styra kyr-
kan de kommande fyra åren. 

Valet sker på tre nivåer:  

lokal nivå – till fullmäktige 
i Bälingebygdens församling 

regional nivå – till stiftsfullmäktige 
i Uppsala stift 

nationell nivå – till kyrkomötet 
i Sverige 

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 röstmottag-
ningsställen som finns på valdagen. 
På röstkortet finns också öppethål-
landetider och vilka val du har röst-
rätt till. 
Under de närmaste två veckorna före 
valdagen kan förtidsröstning ske. 

De grupper som deltar i kyrkovalet 
kallas nomineringsgrupper.  
Det är sammanslutningar och 
intressegrupper formade för att  
delta i kyrkovalet. På vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/balinge kan 
du se vilka grupperna och kandida-
terna är.

I nästa nummer av Kyrkobladet som 
kommer i slutet av augusti kommer  
de olika nomineringsgrupperna att  
presentera sig och mer information 
ges om var du kan rösta.

Valnämnden

• Lokal nivå
• Regional nivå
• Nationell nivå

Det handlar istället om ditt per-
sonliga förhållande till Gud. 
Det bryter också ner hierarkier-
na i kyrkan och har öppnat för 
den lekmannarörelse som är så 
stark inom Svenska kyrkan och 
som idag uttrycks med många 
volontärers engagemang. Många 
har också genom åren deltagit i 
bibelstudier i Svenska kyrkans 
församlingar där var och en har 
fått uttrycka sin tolkning och 
uppfattning om den bibeltext 
som man just läst tillsammans. 
Även om prästen medverkar 
med sin specialkunskap finns det 
en öppenhet i samtalet om tex-
ten. Historiskt finns det också 
en tradition inom den så kallade 
”läsarrörelsen” att man samlades 
i hemmen och läste ur Bibeln och 
Luthers postilla (predikosamling) 
när det var långt till kyrka eller 
bönhus och när präst saknades. 

Framtida engagemang 

Svenska kyrkan står inför 
många stora utmaningar inför 
framtiden. En sådan är att för-
samlingsmedlemmar och andra 
behöver bidra i större utsträck-
ning än tidigare till verksam-
heten. Luthers 500-åriga tankar 
kan också inspirera oss när det 
gäller vår syn på kyrkan och 

hur den ska gestaltas i framti-
den. Tanken om det allmänna 
prästadömet är en bra inrikt-
ning, både vad det gäller hur vi 
ser på varandra inom kyrkan 
och när det gäller motiveringen 
för engagemanget. Det är för-
samlingens ansvar att uttrycka 
kristen tro där man är. Präster-
na kommer alltid att behövas 
men får kanske en mer renod-
lad roll när det gäller predikan 
och sakramentsförvaltning i 
framtiden. Idag ser vi också fler 
medverkande i gudstjänsternas 
utformning än tidigare och lek-
mannaledda gudstjänster och 
andakter blir allt vanligare. 

Tanken om allas ansvar 
uttrycks även inom diakonin 
som ”det allmänna diakona-
tet”. Där överförs Luthers tan-
ke om delat ansvar för alla 
kristna när det gäller att hjälpa 
medmänniskorna och där dia-
konen har ett särskilt ansvar att 
synliggöra de diakonala beho-
ven och leda arbetet med de 
diakonala insatserna. Kanske 
att det är en reformatorisk tan-
ke att arbeta vidare med detta 
reformationsår 2017, att öka 
inflytandet för volontärer i för-
samlingsarbetet! 
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Musik i sommarkväll  
18 juni kl 19 Körkonsert med Cantores Amici, Bälinge kyrka
Anna Cederberg-Orreteg, m.fl.

2 juli kl 18 Barockorgelns pärlor I, Bälinge kyrka
Kriszta Dali & Adrian Sandström

30 juli kl 18 Barockorgelns pärlor II, Bälinge kyrka
Hans Fagius

6 augusti kl 18 Á la Alice Babs, Bälinge kyrka
Sång: Ann-Kristin Hallgren, piano: Marcus Österlund

27 augusti kl 18 Barockorgelns pärlor III Bälinge kyrka
Göran Blomberg

Hans Fagius 30/7
Missa inte chansen att lyssna 
till den berömda organisten 
Hans Fagius den 30 juli kl 18, 
då han i Bälinge kyrka kommer 
att spela på vår fina Barock-
orgel. Han bjuder på stycken 
av bl.a. Gabrieli, Byrd, Böhm, 
Krebs och Buxtehude. 

Á la Alice Babs 6/8
I den här konserten presenteras delar ur den repertoar som Alice 
sjöng, varvat med berättelser kring hennes liv som artist. Programmet 
bjuder på allt ifrån den första swingmusiken via vackra jazzballader 
till delar ur Duke Ellingtons fantastiska Sacred Concerts. 
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Allsång i sommarkväll
Tillsammans med föreningslivet i Bälinge är vi med och arrangerar några allsångskvällar i sommar.  
Den 21 juni, 12 juli och 16 augusti kommer vi under ledning av ett husband och inbjudna gäster sjunga 
välkända sånger under bar himmel i Bälinge utekyrka som ligger vid Bälinge församlingsgård. I pausen 
kommer någon förening sälja fika. Kom du också!

Allsång i sommarkväll – Bälinge är en ideell förening vars syfte är att ordna allsångskvällar under somma-
ren och främja gemenskap och samverkan mellan föreningar och boende i Bälingebygden. I sommar ordnar 
vi tre Allsångskvällar i Bälinge utekyrka med husband, lokala förmågor, lotteri och kaffeservering anordnat 
av föreningslivet i Bälinge. Vill du medlem i föreningen ”Allsång i Bälinge”? Kom och anmäl dig vid nästa 
allsångstillfälle.

Sommarcafé med musikunderhållning
Tre onsdagar inbjuder vi till café i trädgården på innergården i 
Bälinge församlingshem – 19/7, 26/7, och 2/8 kl 13–16. Det blir 
servering av kaffe och våfflor och tillsammans sjunger vi välkända 
och älskade psalmer.

Härligt smyckad jorden står 18/6
Cantores Amici, ”Sångarvänner”, bildades 2015 och består av sångare som lärt känna varandra via 

körsången. De har bland annat sjungit tillsammans i Storkyrkans kör, Kammarkören Musikaliska och  
Gustaf Sjökvists Kammarkör i Stockholm. Repertoaren är bred med musik från olika genrer och stilar och 
det är körsjungandet i sig som är målet. Sången fyller en stor plats i deras hjärtan, och vad kan vara bättre 

än att dela detta tillsammans med vänner?
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Barockorgelns 
pärlor I och III 

2/7 och 27/8
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Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

1 sön e trefaldighet 
18 juni

11 Konfirmation
19 Körkonsert

Midsommardagen 
24 juni

12 Friluftsgudstjänst 
Gammelgården

Johannes döparens dag 
25 juni

13 Gudstjänst 
Ebeneser kapell

3 sön e trefaldighet 
2 juli

Lördag 
8 juli

18 Orgelkonsert 
Kriszta & Adrian

11 Friluftsgudstjänst 
Söderby

18 Helgmålsbön

4 sön e trefaldighet 
9 juli

10 Sommarmässa 18 Friluftsgudstjänst 
Gammelgården

Apostladagen 
16 juli

6 sön e trefaldighet 
23 juli

10 Sommarmässa

10 Friluftsgudstjänst 
Pålsbo

18 Friluftsgudstjänst 
Gammelgården

13 Gudstjänst

Kristi förklarings dag 
30 juli

8 sön e trefaldighet 
6 augusti

18 Orgelkonsert 
Hans Fagius

10 Sommarmässa
18 Sång- och pianokonsert

13 Hembygdsdag 
med gudstjänst

9 sön e trefaldighet
13 augusti

10 Sommarmässa 18 Friluftsgudstjänst 
Gammelgården

10 sön e trefaldighet 
20 augusti

13 Konfirmation 10 Börjedagen 
med friluftsgudstjänst

11 sön e trefaldighet 
27 augusti

10 Mässa Mottagn. av nya medarb.

18 Orgelkonsert
Göran Blomberg

www.svenskakyrkan.se/balingeVår verksamhet sker
i samverkan med

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


