
Advent och jul 2017



På nyårsafton brukar 
jag alltid efter tolvslaget 
och gottnyttårhälsningar 

sätta mig framför radion och 
lyssna på Sveriges domkyrko- 
klockor. En del tycker att jag 
är lite tråkig men allt fler bör-
jar göra sällskap med mig och 
det blir en stund av andakt 
och samling inför det nya året. 
Programledaren brukar innan 
klockklangen ljuder läsa upp 
de inskriptioner som finns på 
klockorna. Ofta är det bibel-
ord eller psalmverser som vill 
påminna om Guds löften, när-
varo, omsorg och kärlek.

Det är inte bara domkyrko- 
klockor som har inskriptioner 
utan alla våra kyrkklockor i 
församlingen har ord på vägen 
när de kallar till gudstjänst eller 
andra sammanhang. 

Klockringningen i våra kyr-
kor väver in våra liv och sät-
ter in dem i ett sammanhang. 
Den informerar, sammankallar 
och berättar att något har hänt 

eller ska hända. Den samlar 
oss till gudstjänst och påmin-
ner om att Jesus, den levande 
och uppståndne, stämt möte 
med oss. Kanske är det inför 
en begravning då vi får dela 
sorg och saknad med anhöri-
ga, kanske gläds vi med stolta 
föräldrar som låter döpa sitt 
barn i en dopgudstjänst eller ett 
förälskat par som ska säga ja 
till varandra och en gemensam 
framtid och få Guds välsignelse 
inför den fortsatta vandringen 
i en vigselgudstjänst. Hör du 
en klockringning en halvtimme 
innan gudstjänst en söndag så 
är det den s k prästringningen 
som berättar att prästen är på 
väg eller förhoppningsvis redan 
på plats… 

Förr i tiden användes kyrk-
klockorna för att varna eller 
berätta om brand eller krigs- 
fara. Klockringningen vill  
samla oss och är det stilla och 
tyst kan vi varje lördag kl 18 
höra kyrkklockan ljuda som 

Fredrik, din kyrkoherde

en påminnelse om att nu det 
är helg och vila och bor du i 
Bälinge får du ett ord på vägen 
”Tacka Herren ty han är god, 
hans nåd varar i evinnerligen” 
och i Jumkil ”Ära vare Gud i 
höjden”.

Hör du klockorna ringa på 
julnatten – då blir du påmind 
om att Jesus har fötts. Klock-
orna berättar att Gud kommit 
så nära han kan genom att bli 
människa och för att leva med 
dig i ditt liv, vardag och verk-
lighet. Att du fått ett uppdrag 
att bära honom vidare i de sam-
manhang där du befinner dig. 

En sång vi ofta sjunger i  
Julnattsmässan är:

”Ringen, I klockor,  
ja, ringen i midnattens timma. 
Glimmen, I stjärnor,  
som änglarnas  
stjärnögon glimma.  
Frid till vår jord, 
kommer med himmelens ord: 

Ära ske Herren i höjden!”

Psalm 427

Önskar dig en fin advent,  
en god jul och ett gott nytt år!
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Ära vare 
Gud i höjden

Jesus har fötts! 
Bär honom vidare  
– i ditt liv.
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Produktion
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Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge
018-35 50 01, måndag–fredag kl 10–12
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/balinge
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Döpta
Sanna Sofia Petra Ringwall 10/6
Elsa Astrid Ellen Karlsson 13/6
Emma Liona Sofia Lydia Weslien 13/6
Noah Viggo Alfons Nordstrand 1/7
Isabella Katarina Kristina Roos 2/7
Sara Greta Isabel Waites 12/8
Nora Isabel Asta Bergkvist Sjöstrand 12/8
Klara Eira Erika De Deugd 13/8
Arthur Jakob Benedict Liljeroos 26/8
Emmy Anna Alexandra Eriksson Sjögren 27/8
Matheo Emanuel Borna 3/9
Clara Mari Hemström 9/9
Stefan Holger Joakim Kjellberg Wallén 9/9
Lukas Vilhelm Valdemar Bolin 9/9
Leonie Karin Amanda Dåverklo 24/9
Saga Pia Elisabeth Alenstål 30/9
Frans Daniel Hartman 30/9
Ronja Sophia Hartman 30/9
Tacy Linnea Greta Garborg 1/10
Edward Ruben Andersson 7/10

Avlidna
Gerda Elisabet Lundström 5/6
Bengt Erik Lennart  Bengtsson 12/6
Magnus Erik Graham Rexed 23/6
Erik Gustav Andersson 1/7
Tord-Ove Ingvar Häll 19/7
Stig Åke Rud 30/7
Margit Anna Elisabet Jarl 6/8
Anna Adéla Öhneskog 8/8
Erik Arne Isaksson 20/9 
Jan Ove Conny Sigmert  4/10
Karl Rune Pettersson 8/10

Åkerby Kapell i Bälingebygdens 
församling ligger vackert beläget 
mittemot Åkerby kyrka.

Läs mer om våra verksamheter på:
www.akerbysuzukiforening.org
www.ikonograf.se

Kapellet har i 25-år varit ett växthus 
för musik och konst. Många har lärt 
sig spela fiol och måla under åren. 

Musikverksamheten växer i Åkerby
Nu kommer musiken flöda än mer ut över bygden från kapellet  
i Åkerby. Anna Lundström, som är violinist, kommer utöver att ha 
elever även undervisa i Suzuki Early Childhood Education som är  
rytmik och musik för småbarn upp till 3 år. Andreas Lundström  
Zhibaj, som är kompositör och dirigent, kommer bedriva orkester-
verksamhet i bygdegården och arrangera musik – kulturaftnar.

Syföreningsauktioner
Passa på att köpa både klappar och gott bröd till jul!
25 nov kl 12.30 i Åkerlänna bygdegård. Arr: Norra syföreningen.
2 dec kl 12.30 i Bälinge församlingsgård. Arr: Södra syföreningen.  
Vill du bli medlem? Kontakta Birgitta Erixon 018-35 55 25.

Lunchträffar
Börje måndagar kl 12.30 4/12G 5/2 5/3 9/4 9/5V 
Bälinge torsdagar kl 12.30 16/11 7/12G 18/1 15/2 15/3 3/5V 
Oxsätra torsdagar kl 12.30 23/11 14/12G 25/1 22/2 22/3 19/4v 
Jumkil torsdagar kl 12.30 30/11G 1/2 1/3 26/4V 
Åkerby torsdagar kl 12.30 5/4

Frivillig avgift G = Grötlunch V = Vårlunch



I år firar vi ju Reformationsåret 
2017. Det är till 500-årsminnet 
av att Martin Luther anslog 95 
teser om avlaten på Slottskyr-
kans dörr i den tyska staden 
Wittenberg 31 oktober 1517. 
I och med detta utmanade han 
sin tids kyrka och synen på 
kyrkans uppdrag och ledning. 
Teserna, som var tänkta för de 
lärde på latin, översattes och 
spreds via den relativt nyupp-
funna boktryckarkonsten. Mar-
tin Luther gick från att vara 
en uppmärksammad professor, 
föreläsare och församlingspräst 
till att bli en megakändis. De 
reformatoriska tankarna spreds 
utanför de akademiska sam-
manhangen, inte bara i Tysk-
land utan även ut i Europa.

Frihet inför Gud
Luthers egen troskamp hand-
lade om att han kände sig ned-
tryckt av en dömande Gud och 
att kyrkan manade människ-
an till att göra goda gärningar 
för att nå befrielse och fräls-
ning. Hans ”reformatoriska 

Under året har vi på olika sätt försökt uppmärk-

samma att det är 500 år sedan den s k reformato-

riska rörelsen började. En frihetsrörelse som Svens-

ka kyrkan och Bälingebygdens församling är en del 

av och vill sprida vidare. Martin Luthers ”upptäckt” 

kan sammanfattas i tre ord Sola Scriptura (skrif-

ten allena), Sola Gratia (nåden allena) och Sola Fide 

(tron allena). De tre orden har också fångat iko-

nograf Christina Lundström i Åkerby i de tre stora 

Lutherbilder (Luthertriptyken) 

som hon målat. Det är många, 

både i Sverige och utomlands, 

som under året genom bil-

derna fått upp ögonen för 

Luthers tankar att den krist-

na tron inte är en prestation 

av oss utan en gåva som 

vi fått för att ge vidare i 

ord och handling genom 

våra liv. 

Fredrik, din kyrkoherde

upptäckt” fann han i sin tolk-
ning av Rom 1:17 där han läste 
att Gud var nådig för honom 
oberoende av vilka gärningar 
och prestationer han lyckades 
uppnå. Det blev för Luther en 
helomvändning och skapade en 
total frihet inför Gud, som han 
nu uppfattade som nådig och 
kärleksfull. 

Denna frihet medför att var-
je människa har sitt personliga 
förhållande till Gud oberoende 
av vad andra säger eller tyck-
er. Inom reformatorisk tradi-
tion brukar vi säga att Mar-
tin Luther gjorde den kristna 
människan till ”religiöst myn-
dig.” Den kristnes frihet kom 
att uppfattas som en frihet i 
alla möjliga sammanhang och 
ledde under Luthers tid bland 
annat till att klostren tömdes 
och till de stora upproren bland 
bönderna. Det skapade också 
en möjlighet till en stark indi-
vidualism, vilken är tydlig idag 
i länder med ursprunglig luth-
ersk tradition såsom Sverige. 

Den kristna 
friheten 
hos Luther
av Peter Strömmer, författare och föreläsare

Jesus Kristus, du är kyrkans heliga eld,

gör våra hjärtan brinnande

för tro, hopp och kärlek.

Helige Ande, du är kyrkans eld,

gör våra hjärtan brinnande

för kyrkans enhet.

Gud, Fader, du är universums skapande eld, 

gör våra hjärtan brinnande

för jordens liv.

Brinnande, stilla, brinnande, uthålligt:

i vördnad för livet, som skyddar de svaga,

i ödmjuk kärlek som värmer och förenar.

Med visdomens ljus som visar oss vägen.

Gud, låt även mig bli ett hjärta för någon.

Amen.
Bön skriven av Martin Lönnebo i november 2015

Ikonerna är målade av christina lundström, utbildad till ikono-

graf vid Atens konstakademi på 1980-talet. 

Den stora familjen och den omfattande verksamheten med stråkun-

dervisning i Åkerby stråk har gjort att det är först de sista tio åren 

som hon haft möjlighet att aktivt måla själv.

Flera uppmärksammade ikoner har fått sin hemvisst i kyrkorum runt 

om i Uppland, bl a Four Faces of Maria i Bälinge kyrka, Östervåla-

Maria i Östervåla kyrka och nyligen pilgrimsikonerna Amor Meus 

Crucifixus est.

Christina målar med klassisk teknik och tradition men är nyskapande 

i sina motiv och i ett svenskkyrkligt och ekumeniskt sammanhang.

Bälingebygdens församling är initiativtagare till utställningen Luthertriptyken.  

Kontakt: 018-35 56 08, fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se
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Bibeln till alla
För Luther blev det viktigt att 
budskapet om Guds löften till 
människan i Bibelns texter blev 
tillgängliga för varje människa. 
Därför betonas Ordet, Guds 
ord till människan, i den refor-
matoriska traditionen. Ordet 
ska predikas ”rent och klart” 
och, naturligtvis, på ett språk 
som människor förstår. Exem-
pelvis sa Luther: ”När man 
predikar för barn, måste man 
också kunna jollra med dem”. 

Gudstjänsten ändrades från att 
ha varit på latin till att firas på 
tyska i Tyskland och följaktli-
gen på svenska i Sverige. Bibeln 
översattes till folkspråket och 
Luther betonade att det skulle 
vara på det vanliga, allmänna 
språket som alla förstod och 
inte på något högtravande sätt. 
En följd av detta blev att refor-
matorerna krävde av furstar 
och rådsherrar att de inrättade 
skolor för alla barn. Även för 
böndernas barn och även för 
flickor! Så fick vi i det lutherskt 
påverkade Sverige en hög läs-
förståelse som senare banade 
vägen för en stark demokratisk 
känsla. Men som i förlängning-
en också skapat möjligheter för 
en tydlig sekularisering där kyr-
kan sköter sitt och samhället 
sköter sitt. 

Fri att tjäna  
medmänniskan 
Friheten inför Gud medförde, 
enligt Luther, en frihet att tjä-
na medmänniskan. Vår uppgift 
i Skapelsen är att underlätta 
för och hjälpa varandra. Inte 
för att vi måste och på det sät-
tet skulle förtjäna Guds nåd, 
nej tvärtom. Vi gör det av kär-
lek eftersom vi i vår frihet inför 
Gud själva känner den kärlek 
och nåd som utgår från Gud. 
Vi vill gärna ge den vidare till 
andra. 

Den kristna människans kallel-
se i att tjäna Gud ligger i den 
uppgift hon har i sitt tjänande. 
Smeden har sin kallelse, bon-
den sin och mor i huset sin – 
alla tjänar vi varandra och där-
med Gud. 

Luther utmanar 
Svenska kyrkan idag 
Martin Luthers 500 år gam-
la tankar är ständigt aktuel-
la och utmanar än idag kyr-
kan. Så även Svenska kyrkan 
som, enligt lag, är ”ett evang-
elisk-lutherskt trossamfund.” 
Alla Luthers fina tankar förut-
sätter att vi tar emot dem i tro. 
Tron allen (sola fide på latin) 
blev ett lutherskt valspråk och 
var för Luther lösningen mot 

Martin Luthers ord från 1520 kan bli en ”väckarklocka” även 2017

att tvingas till olika gärningar 
för att ta emot Guds nåd. 

Men tron har blivit problema-
tisk för många människor idag. 
I ett prestationsinriktat sam-
hälle har även tron uppfattats 
som en prestation, tvärtemot 
Martin Luthers intention att 
tron befriar. Hur ska vi samtala 
om tro idag utan att den känns 
som ett tvång eller att tron för-
utsätter en massa kunskap och 
färdigheter? Hur kan vi känna 
samma frihet inför Gud som 
Martin Luther gjorde? Luther 
utmanar oss även i predikan 
och bibelläsning när det gäller 
att hitta ett språk, ett uttryck 
som var och en kan känna igen. 
Vad är ”folkspråket” idag? 

Friheten i Kristus och ansvaret 
för varandra som medmänn-
iskor ger oss stora utmaningar 
i det moderna samhället. Inte 
minst i mötet med andra, de 
som inte är kristna, de som har 
en annan tro eller de som inte 
vill veta av någon tro. Hur tjä-
nar vi varandra under dessa 
omständigheter? 

Slutligen utmanar den krist-
na friheten, och reformatorn 
Martin Luther, vår egen kyr-
ka. Skapar vi möjligheter för 
människor att ta emot Ordet 
och löftena från Gud eller står 
vi i vägen? Vem har ”tolk-
ningsföreträde” när det gäl-
ler Bibeln? Vågar vi släppa 
in volontärer och andra i vår 
välorganiserade kyrka? Och 
hur ska kyrkan ta plats i ett 
sekulariserat samhälle där 
lagen om religionsfrihet, som 
ger frihet till egen religionsut-
övning, uppfattas som en lag 
om frihet från religion? 

En kristen människa är den friaste herre  
över allting och ingen underdånig. 
En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare 
under allting och alla underdånig.
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Oxsätra kapell 018-35 60 12      Börje församlingshem 018-36 91 18      Jumkil församlingsgård 018-35 83 07

Våren är här vecka 4

Musik i advent och jul

bälinge
Se7en (åk 7)    

tisdagar ojämna veckor kl 16.30–20

Se7en kl 16.30, Soppa kl 18,  

Mässa kl 18.30 och ”Häng” kl 19 

SKUBB (åk 8–) 

tisdagar jämna veckor kl 18–20

Pluggcafé onsdagar kl 17–20 

Bandet The Wednesdays 

onsdagar kl 17–18.30 

Hjälteakademin  För tider, se webben 

Heroes  För tider, se webben

svenskakyrkan.se/balinge/ungdom

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

bälinge
Andante (unga vuxna, vuxna mitt i livet) 

tisdagar kl 17–18

Crescendo (åk 6–8) onsdagar kl 16.30–18

Mezzo (åk 3–5) onsdagar kl 14.30–16.30

Bälinge Kyrkokör måndagar kl 19–21

börje
Börje Kyrkokör måndagar kl 19–21

bälinge 
Gott&Blandat (f–åk 2) 

Tisdagar kl 14.30–16.30 

Torsdagar kl 14.30–16.30 

Mezzo (åk 3–5) Onsdagar kl 14.30–16.30 

Pax (åk 4–6) Torsdagar kl 18–19.30 

jumkil 
Måndagskul i Bälinge (f–) 

Måndagar kl 15–17  

Barntimmar (4–5 år) Tisdagar kl 13–15 

börje 
Miniorer (åk 1–2) Onsdagar kl 13–16.30 

Pax (åk 3–6) Torsdagar kl 14.30–17 

oxsätra 
Oxarna (f–åk 5) Måndagar kl 14–17
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18 november kl 16 Konsert, Bälinge kyrka
Uppsala Vokalensemble, Dirigent: Sofia Ågren
Uppsala Vokalensemble är en fristående kör med cirka trettio sångare 

och grundades som nationskör år 1964. Kören kommer att framföra en konsert  

med Howells Requiem och Rheinbergers Mässa som huvudnummer. Inträde 100 kr.

8 december kl 18 Lucia, Åkerlänna bygdegård
Barn och ungdomar från bygden, Ivar Murelius

1o december kl 16 Julkonsert – ”Himlen i min famn”, Bälinge kyrka
Församlingens barnkörer, Adrian Dali, Ivar Murelius
Missa inte årets första julkonsert då församlingens barnkörer Måndagskul, Gott & Blandat, Mezzo och Crescendo 

bjuder på ett stämningsfullt Luciatåg och en avdelning med julens roligaste och vackraste sånger!  

Musikaliska ledare är Adrian Dali och Ivar Murelius, och barnledare är Elaine Björkenklint, Cajsa Håkansson och Ann-Katrin Hjärner.

10 december kl 18 Konsert, Åkerby kyrka 13 december kl 18.30 Lucia, Åkerby kyrka 
Åkerby stråk med Jumkilsbarn   
 Fika i bygdegården.  

17 december kl 16 Julkonsert – ”EMANUEL – Gud med oss”, Börje kyrka
Börje Kyrkokör, Bengt Svedlund
En härlig julkonsert då vi bjuder på sånger om Emanuel, Dagen är kommen, Jul, jul, strålande jul och många andra kända julsånger!

uppsala vokalensemble
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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
Församlingspedagog Jonas Zacco   Mobil 073-068 47 27

jonas.zacco@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
Vik. organist Adrian Dali   Mobil 070-314 99 69   Kriszta Dali tjl.

adrian.dali@svenskakyrkan.se

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

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

6 januari kl 16 Julkonsert – ”Från advent till trettondag”, Bälinge kyrka
Bälinge Kyrkokör, Ivar Murelius
Sista chansen att tillsammans med kören få njuta av vackra julsånger och psalmer från trettonhelgen!

7 januari kl 18 Trettondagskonsert, Bälinge kyrka
La Cappella, Dirigent: Tony Margeta
Den internationellt prisbelönta damkören La Cappella ger sin traditionella julkonsert. 

Programmet innehåller julmusik av både traditionellt och mindre traditionellt snitt,  

såsom G Nordqvists ”Jul, jul strålande jul”, I Widéens ”Gläns över sjö och strand” men även  

O Gjeilos ”A spotless rose” och S Rachmaninoffs ”Bogoroditse Devo”.  

Biljetter säljs vid dörren från klockan 17 på konsertdagen.

28 januari kl 18 Konsert, Bälinge församlingsgård
Violin: Maria Mollberg, Piano: Albena Zaharieva
Ett program bestående av både violinsolo, pianosolo och sång med ackompanjemang.  

Albena Zaharieva är en aktiv konsertpianist med ursprung från Bulgarien, som 2016 fick  

Hederspriset till Hjalmar Bergmans minne. Maria Mollberg är uppvuxen i Närke,  

är Suzukifiolpedagog i Sollentuna och har under en 10-årsperiod även frilansat som violinist 

i flera av landets professionella orkestrar. Maria är utbildad violinist på Musikkonservatoriet 

i Falun, Musikhögskolan i Malmö samt Suzukipedagog nivå 1 och kantorsutbildad vid  

Ersta Sköndal Högskola.
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Konfirmeras? Njaaa, jag vet vet inte. Känner jag någon? Är det ens 

kul? Är det tankar du går runt med? Ingen fara! Det är inte försent att testa. 3 decem-

ber har vi en gemensam träff för alla konfirmander som också är en ”prova-på-gång” 

vilket betyder att du kommer och testar. Känns det spännande och kul är det bara att bestämma sig för en grupp och 

sen köra. Först gudstjänst kl 10 i Bälinge kyrka, sedan program från 11-snåret fram till kl 14. Vi bjuder på lunch!

Hej! Nu när Kriszta 
går på föräldraledig-
het är det jag som 
kommer att vikarie-
ra som kyrkomusi-
ker hos er i Bälinge-
bygdens församling.
Jag är utbildad vid 
Musikhögskolan i 
Malmö och har tidi-
gare arbetat på Frösön, i Halmstad, och nu senast i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Det ska bli väldigt roligt att tjänst-göra i er församling, och jag ser fram emot ett spännande år fyllt med musik och många nya möten!

Adrian Dali
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svenskakyrkan.se/julkampanjen

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.  
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Jag är ett liv

PG 90 01 22-3     BG 900-1223SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

Veckom
ässa för alla åldrar 

Tisdagar ojäm
na veckor kl 18.30–19.00 i kapellet, Bälinge försam

lingsgård
Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

22 sön e trefaldighet 
12 november

Lördag 
18 november

10 Mässa
Fullmäktige

16 Konsert
Uppsala Vokalensemble

Sön f domsöndagent 
19 november

10 Mässa

Domsöndagen 
26 november

10 Gudstjänst 13 Mässa

1 sön i advent 
3 december

Fredag 
8 december

10 Gudstjänst
Bälinge Kyrkokör

18 Lucia
Åkerlänna bygdegård

10 Mässa
Börje Kyrkokör

13 Gudstjänst 
med små och stora

2 sön i advent 
10 december

16 Julkonsert
Barnkörer

13 Gudstjänst 
med små och stora 

Miniorer  |  Pax

18 Konsert
Åkerby stråk

3 sön i advent 
17 december

4 sön i advent 
24 december

Juldagen 
25 december

10 Mässa

10 Julkrubba
23 Julnattsmässa

16 Julkonsert
Börje Kyrkokör

7 Julotta
Börje Kyrkokör

21.30 Julaftons- 
gudstjänst

10 Julkrubba

Annandag jul 
26 december

Sön e jul 
31 december

16 Nyårsgudstjänst

10 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Nyårsdagen 
1 januari

1 sön e trettondagen 
7 januari

3 sön e trettondagen 
21 januari

Kyndelsmässodagen 
4 februari

10 Mässa
18 Trettondagskonsert

La Cappella

16 Musikgudstjänst 
Crescendo  |  Mezzo  |  Kyrkokören

13 Nyårsmässa

10 Gudstjänst

Trettondedag jul 
6 januari

2 sön e trettondagen 
14 januari

Septuagesima 
28 januari

16 Julkonsert
Bälinge Kyrkokör

1o Mässa
18 Konsert  Församlingsgården
Maria Mollberg  |  Albena Zaharieva

10 Mässa
Börje Kyrkokör

13 Gudstjänst med julfest
Oxsätra kapell

13 Gudstjänst
Ebeneser kapell

Onsdag 
13 december

18.30 Lucia
med Jumkilsbarn

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


