Fasta, påsk och pingst 2017

om att vi får ta emot för att
ge vidare. Korsets lodräta väg
handlar om vår relation till
Gud och allt det vi får ta emot
som en gåva – våra liv, våra
resurser, förlåtelse och kärlek.
Den vågräta vägen i korset är
det vi får ge vidare åt varandra i kärlek i vardagen och i de
sammanhang som vi lever.

För många är korset en symbol
för döden och ganska ofta finns
det med i dödsannonser även
om många andra symboler också syns där – golfklubbor, segelbåtar, husdjur eller andra saker
som man förknippar med den
som gått bort.
Vi ser kors i våra kyrkor och
många bär det som smycke
runt halsen så vi ser det ofta –
men vad betyder det?
För mig som kristen är korset
inte en symbol för döden utan
för livet. Det påminner mig om
att livet, ljuset och kärleken är
starkare än döden, mörkret och

”Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.
O vilken kärlek, underbar sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och
fri, vill jag hans egen evigt nu bli.

allt det onda. Det är ju också påskens budskap – att Jesus
avrättades och dog på ett kors
men uppstod och blev levande
på tredje dagen. Han gav sitt
liv för att vi skulle få leva och
han är den levande mitt ibland
oss, delar vår vardag och verklighet och går med oss på vår
livsvandring. Vi påminns ibland
om livets sårbarhet och bräcklighet när vi drabbas av förluster och motgångar. Men korset
vill påminna oss om att mitt i
det osäkra och det som trasslar
till det finns en närvaro som vill
hela och som kan läka såren
livet ger oss.
Korset påminner oss om livet
mitt ibland oss men också om
våra liv med varandra och

Tag mig då, Herre, upp till ditt
barn, lös mig från alla frestarens
garn. Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.”

En fördjupad
fastetid och en
glädjerik påsk
önskar jag dig!

Foto: Lars-Erik Elebjörk

V

ad tänker du när du
ser ett kors? Vad betyder
korset för dig?

En älskad psalm vi ofta sjunger
i fastetiden är Lina Sandells ord
i psalm 45:
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Inte en
symbol för
döden

Vad tänker du när du ser ett
kors? Vad betyder korset för
dig? Hoppas vi kan samtala om
det vid tillfälle!

Fredrik, din kyrkoherde
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Döpta

På Kyrkobladets omslag
ses Börje kyrka.

Elliot Manfred Båth
Elisia Elly Maria Hamberg
Tindra Sofia Julia Johansson
Alma Frida Ingeborg Boman
Lucas Johnny Mikael Ahlström
Theo Kent Anders Röjdeby
Joel Erik Georg Söderström
Ville Lars Sigge Johansson
Ebba Britt Berggren
Lave Lennart Berggren
Lissie Rose Engsten
Emma Lise Krohn
Hanna Ester Carolin Lindgren
Nova Astrid Liselotte Granell
Elise Mary Astrid Jansson
Erik Kevin Törnqvist
Carl Lukas Axel Doverhill

• Kyrkofullmäktige
• Stiftsfullmäktige
• Kyrkomötet

Rösträtt från 16 år om du är
kyrkobokförd i församlingen
och medlem i Svenska kyrkan.

Årets längsta gudstjänst!
I Bälingebygdens församling
låter vi en kyrka i taget vara
s k ”påskkyrka” och i år är det
Börje kyrka som är på tur.
Där kommer vi att fira en tre
dagar lång gudstjänst som börjar med skärtorsdagens mässa
och med den efterföljande
Getsemanemåltiden i församlingshemmet.

Vi samlas på nytt på långfredagen för att till slut mötas
i påskdagens gudstjänst och
höra att Jesus har uppstått och
vi får stämma in i jublet:
Jesus är uppstånden, ja han är
sannerligen uppstånden!
Välkommen med!
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Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan.
Det är tre val som skall hållas: Kyrkofullmäktige, Bälingebygdens församling; Stiftsfullmäktige, Uppsala
stift; Kyrkomötet, nationell nivå. Rösträtt har du som är medlem i Svenska kyrkan, har fyllt 16 år och är
kyrkobokförd i församlingen. Församlingen har idag ett rikt utbud av verksamheter för alla åldrar, från de
yngsta till de äldsta. Valet ger dig möjlighet att påverka utvecklingen för kommande år – Ta chansen!
Vi återkommer senare under våren med information om röstmottagningsställen, öppettider, möjlighet till
förtids- och brevröstning m.m.
De nomineringsgrupper som ställer upp i valet skall registrera sig och sina kandidater senast 15 april 2017.
Valnämnden

Har du gröna fingrar eller vill du ha?
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Foto: Merja Partanen /Pixabay

Under våren och sommaren ska trädgården vid Bälinge församlingsgård göras om och vi behöver din hjälp! Tanken är, när det hela kommer igång, att de som vill vara med träffas kl 9.30 för en genomgång
av dagens arbete för att kl 10 ha en andakt och dricka förmiddagskaffe och sedan arbeta fram till kl 12. Har du gröna fingrar eller vill
du ha? Vill du dela med dig av dina trädgårdskunskaper eller lära
dig mer? Vill du vara med i gemenskapen och få en uppgift?
Hör av dig till kyrkoherde Fredrik Fagerberg.
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Öppen verksamhet

missförstådd – som vi ska lära
känna lite mer i de kommande
numren av Kyrkobladet. Vem
var han, vad sa och gjorde han
och vad betyder reformationen
för oss idag här i Bälingebygdens församling?

Bälinge församlingsgård
Måndagar kl 9–12
Tisdagar kl 9–12
Babycafé torsdagar kl 9–12 (0–1 år)

Börje församlingshem
Tisdagar kl 13–16
Torsdagar kl 9–12

Luther gjorde det möjligt för
alla att fira gudstjänsten och att
läsa Bibeln på det egna språket
och han införde psalmsången i
kyrkan.

Jumkil församlingsgård
Måndagar kl 9–12

Oxsätra kapell
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Tisdagar kl 9–12

Soppluncher
Börje församlingshem
Måndagar kl 12.30
6 februari
6 mars
3 april
8 maj Vårlunch

Bälinge församlingsgård
Torsdagar kl 12.30
16 mars
4 maj Vårlunch

Jumkil församlingsgård
Torsdagar kl 12.30
26 januari
30 mars
27 april Vårlunch

Ikonmålningar: Christina Lundström

Åkerby bygdegård
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Ett gemensamt tillfälle är den
7 februari kl 19 i Bälinge kyrka. Då medverkar församlingens ungdomar, Bälinge kyrkokör
och vi får se Luthertriptyken
och lyssna till Christina Lundström som målat den.

Den 5 februari och några dagar framåt kommer vi att få besök av Luthertriptyken som är
på färd genom landet. På detta och nästa uppslag kan du redan nu ta del av verken.

Torsdagar kl 12.30
19 januari
23 februari
23 mars
5 april Obs! Onsdag!

Frivillig avgift på alla våra soppluncher.

Vi firar under året att det är
500 år sedan Martin Luther
spikade upp teser på Slottskyrkans port i Wittenberg, vilket
blev startpunkten på en förnyelse av kyrkan. Luther var
en spännande person – ofta

Triptyk på turné

Oxsätra kapell

Torsdag kl 12.30
9 mars

Martin Luther och
reformationen –
Dåtid blir nutid

Vi kommer inbjuda till samtal
om det under året i olika former,
då vi får lära oss mer om Bibeln,
upptäcka psalmboken och samtala om den kristna tron. Vill du
vara med? Kontakta någon av
prästerna så får du veta mer!

Å

ret 2017 firas reformationens 500-årsjubileum till minne av att
Martin Luther anslog sina 95
teser om avlaten 31 oktober
1517. Vid sidan av historiens
uppfattningar om honom som
reformator, teolog och kyrkofader finns personen Luther.
Han som gick från munklivet
och gifte sig med en förrymd
nunna, Katharina von Bora
(Käthe). De blev föräldrar till
sex barn och bildade det första
prästhemmet.

Luther levde under 1500-talet
då städerna växte sig starkare, pesten härjade och Europa
upptäckte världen. Hans pappa Hans kom från en bondfamilj och hans mamma Margarethe från en borgarfamilj.
Pappan arbetade upp sig inom
den framväxande industrin
med kopparförädling. Det medförde att man hade råd att sätta lille Martin i latinskola och
senare på universitetet i Erfurt.
Efter en omvälvande upplevelse
under ett åskoväder bestämde
sig Luther för att bli munk och
studera teologi. Han delade ett
allmänt problem med sin samtid, en rädsla för Gud. Gud
uppfattades som sträng och
dömande, och människan kände sig tvingad att göra goda
gärningar för sin själs frälsning.
Luthers reformatoriska
upptäckt
Luther blev präst, tog sina akademiska examina och blev till
slut doktor i Den Heliga Skrift.
I staden Wittenberg verkade
han vid universitetet som professor i bibelvetenskap.
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Barnet-studenten-munken

Vem var
Luther?
Text Peter Strömmer, författare och föreläsare

Lösningen på sitt problem med
den stränga gudsbilden fick
han när han förberedde sina
föreläsningar om Romarbrevet
i Bibeln, Rom 1:17: I evangeliet uppenbaras nämligen en
rättfärdighet från Gud, genom
tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva
genom tron.
Luther uppfattade att Gud är
rättfärdig för människan och
ger sin kärlek och nåd utan att
människan behöver motprestera med goda gärningar – det
räcker att endast tro på Gud!
Sola fide, tron allena, blev ett
av reformationens slagord.
Luther: Då fick jag den förnimmelsen att jag var född på nytt
och genom öppna dörrar hade

trätt in i paradiset. Då visade
hela Skriften mig ett nytt ansikte.
Bannlyst och fredlös
Luthers bibeltolkning gav
människan frihet i sitt förhållande till Gud. Hon behövde
inte göra goda gärningar för att
rädda sig från Guds vrede, hon
var älskad av Gud som den hon
var och kunde ta emot denna
kärlek genom att tro. De goda
gärningar som hon gjorde för
sina medmänniskor gjorde hon
av kärlek och inte av tvång.
Människans uppgift blev att
vara i tjänst för sin medmänniska.
Luther föreläste om sina frihetstankar vid universitetet och
predikade även om dem i kyrkan där han var präst, Witten-

Eftersom Luther ifrågasatte
både kyrkan och påven blev
han bannlyst. Han blev också förklarad fredlös men eftersom Luther hade beskydd av
de tyska furstar som gått över
till reformatoriskt tänkande
kunde han leva fritt i deras furstendömen. Vid en tillfällig exil
på borgen Wartburg arbetade
Luther hårt och skrev bland
annat en översättning av Nya
testamentet till tyska på bara
tio veckor! När senare hela
Bibeln fanns på tyska blev det
riktlinjen för det gemensamma tyska språket. Den svenska bibelöversättningen, Gustav
Vasas bibel, från 1541 – vilken

Luther och hans kollegor menade att alla barn, även flickor,
skulle få möjlighet att lära sig
att läsa. Den allmänt utbredda läskunnigheten hade stor
betydelse för den västerländska
demokratiska processen, inte
minst i Sverige.
Var Luther tråkig?
Kanske har du hört talas om
uttrycket ”Luther på axeln”?
Tanken är att Luther var tråkig och pliktkrävande, att han
bevakar att du inte har för
roligt… Inget kan vara mer fel!
Luther lade av sig munkkåpan och gifte sig med sin kära
Käthe. I det lutherska hemmet
vistades inneboende studenter,
kollegor, släktingar och besökande. Vid matbordet satt ett
40-tal gäster. Luther var en spirituell sällskapsmänniska som
spelade luta och underhöll sina
gäster. Hans ”bordssamtal”
nedtecknades och bevarades.
Där kan vi läsa att Luther har
sagt: När du frestas av depression eller förtvivlan eller någon
annan samvetsplåga, då skall
du äta, dricka, söka sällskap.
Om du kan roa dig med tankar
på flickor, skall du göra det.

som hade en annan tro (islam).
Han dog under ett medlingsuppdrag i sin födelsestad Eisleben vid 62 års ålder och fördes
till Wittenberg där han begravdes i Slottskyrkan, samma kyrka där hans 95 teser anslagits.
Luther ville inte bilda någon
ny kyrka, han ville att kyrkan
skulle återgå till vad den tidigare varit. Men kyrkan delades
och Svenska kyrkan är, enligt
lag, ”ett evangeliskt-lutherskt
trossamfund”. Det betyder att
vi har vår grund i Bibeln samt
i Luthers och de andra reformatorernas tolkning av denna.
Vi lever i en kyrka som ständigt behöver reformeras, vilket
benämns med orden: ecclesia
semper reformanda est – kyrkans ständiga reformation.
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Han kom i kontakt med
människor som köpt avlatsbrev av kyrkan. Breven gick ut
på att människan istället för
att göra goda gärningar inför
Gud kunde köpa sig nåd. Detta
opponerade sig Luther kraftigt
emot, det stred mot hans tankar om friheten inför Gud och
han fann inga belägg för detta i
Bibeln. Luther menade att detta
var en ”världslig ordning” som
kyrkan hittat på och som påven
inte hade sanktion att genomföra. Luther utmanade sin tids
kyrka genom att anslå sina 95
teser om avlaten att diskuteras i
en disputation vid Wittenbergs
universitet. Det är publiceringen av dessa teser som är upphovet till reformationens jubileumsdatum 31 oktober 1517.
Teserna spreds i Tyskland och i
Europa genom den nyuppfunna
boktryckarkonsten.

byggde på Luthers översättning
– hade samma effekt på det
svenska språket.

Arvet efter Luther
Vid slutet av sitt liv var Luther
sjuk, han hade besvär med
inre organ. Han var besviken
på kyrkan och andra som inte
hade tagit emot hans reformatoriska tankar. Han menade att
de gick emot Guds vilja. Därför
gjorde han häftiga utfall mot
påven, judarna och ”turken”

Ikonmålning: Christina Lundström

bergs stadskyrka, S:t Marien.
Hans tankar spreds och blev en
sensation både i det kristna och
i det vardagliga livet.

Hårresande och Elektriskt 2 april kl 18
Församlingens stora konsert Elektrisk går av stapeln i Bälinge kyrka 2 april kl 18. Redan på höstens
familjeläger i Undersvik började vi tillsammans med församlingens barn och ungdomar sjunga på detta
livliga program tillsammans med körprofilen Ingrid Eriksson från Skattungbyn. Ingrid Eriksson leder den
kända kören Orsa Ungdomskör, hon har lett SVT:s Lucia 2008 och även medverkat i Körslaget. Hon är
uppmärksammad för sina sprudlande shower och har sjungit på Dalhalla och turnerat med Sissel Kirkeby.
Välkomna till en hårresande konsert som minst sagt kommer att bli elektrisk!

Långfredagsmusik 14 april kl 18
På årets långfredagsmusik i Bälinge kyrka 14 april kl 18 får vi höra violinisten
Christina Lundström och organisten Kriszta Dali spela.

Förklädd Gud 23 april kl 18
Förklädd Gud – en storslagen konsert i Bälinge kyrka söndag
23 april kl 18 med Ekebykören under ledning av Helena Hansson,
Norra Hagunda Kyrkokör under ledning av Karin Ingebäck och
Bälinge kyrkokör under ledning av Ivar Murelius.
Även Nya kammarorkestern, Karin Ingebäck – sopran, Anders
Larsson – baryton och Ulrika Knutson – recitation medverkar och
förutom Lars-Erik Larssons Förklädd Gud framförs också delar ur
Händels Messias. Entré: 100 kr, som går till musikverksamheten i
församlingen. Förköp på kansliet, 018-35 50 01.

Försommarkonsert 4 juni kl 19
Välkomna till Bälinge kyrkokör och Börje kyrkokörs Försommarkonsert den 4 juni! Konserten hålls i Bälinge kyrka kl 19.

Allmänna Sången 6 juni kl 18
Nationaldagskonsert i Bälinge kyrka kl 18 med välkända och nya
körstycken under ledning av dirigent Maria Goudonrina.
Entré: 100 kr. Förköp på kansliet, 018-35 50 01.

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

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

Barn- och ungdomsverksamhet
Vik. ungdomsledare Adrian Bolin Mobil 073-068 47 27
adrian.bolin@svenskakyrkan.se

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

Hannes Huusko tjl.

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

Barnledare Elaine Björkenklint Mobil 070-232 98 29
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

Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Kan även kontaktas via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Program
Kyndelsmässodagen
5 februari

Börje

Bälinge

Sexagesima
19 februari
Fastlagssöndagen
26 februari
1 sön i fastan
5 mars

Måndagskul | Barntimmar
Dopfest

10 Familjemässa
Crescendo | Mezzo

10 Mässa
10 Familjegudstjänst

13 Mässa

Gott & Blandat | Dopfest

10 Gudstjänst

3 sön i fastan
19 mars

10 Gudstjänst

13 Familjegudstjänst

Mezzo

18 Konsert

10 Gudstjänst

3 sön i påsktiden
30 april
4 sön i påsktiden
7 maj

18 Mässa
18 Långfredagsmusik

Christina Lundström | Kriszta Dali

Kristi himmelsfärds dag
25 maj
Söndagen f pingst
28 maj
Pingstdagen
4 juni
Nationaldagen
6 juni
Heliga Trefaldighets dag
11 juni

10 Långfredagsgudstjänst
Påskkör

10 Påskmässa
Påskkör

18 Påskens
psalmer och sånger

10 Gudstjänst

13 Gudstjänst

18 Konsert

10 Gudstjänst

Ebeneser kapell

Oxsätra kapell
Bibelutdelning

”Förklädd Gud”
Bälinge kyrkokör m fl

10 Mässa
13 Familjegudstjänst

10 Familjegudstjänst

Måndagskul | Barntimmar
Bibelutdelning

Gott & Blandat | Dopfest

10 Familjemässa

5 sön i påsktiden
14 maj
Bönsöndagen
21 maj

Taizémässa för alla åldrar

2 sön i påsktiden
23 april

10 Gudstjänst

”Elektrisk”
Ingrid Eriksson m fl

Påskdagen
16 april
Annandag påsk
17 april

13 Mässa

10 Familjemässa

Skärtorsdagen
13 april
Långfredagen
14 april

Dopfest

Dopfest

18 Musikgudstjänst
Börje kyrkokör

10 Familjemässa

Våmhus barnkör, Dalarna

11 Friluftsgudstjänst

Kung Skutes hög
Bälinge och Ärentuna församling

8 Gudstjänst
Gammelgården
Börje kyrkokör

10 Mässa
19 Försommarkonsert

10 Mässa

Bälinge och Börje kyrkokörer

18 Konsert

Allmänna Sången

10 Mässa

Tis udda veckor kl 18.30–19.00 i kapellet, Bälinge församlingsgård

Palmsöndagen
9 april

Börje kyrkokör

Dolce

Crescendo | Dolce

5 sön i fastan
2 april

13 Mässa

10 Gudstjänst

2 sön i fastan
12 mars

Jungfru Marie bebådelsedag
26 mars

Jumkil
10 Familjemässa

16 Musikgudstjänst

Bälinge kyrkokör | Gott & Blandat

Septuagesima
12 februari

Vår verksamhet sker
i samverkan med

Åkerby

13 Gudstjänst

www.svenskakyrkan.se/balinge

