
       Jag vill önska dig  
  en skön sommar och allt gott
           tills vi ses eller hörs 
      – hoppas det inte
              ska dröja för länge! 
                         Fredrik Fagerberg, din kyrkoherde

sv. psalm 202: vers 2

En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, 
att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud. 
TexT: Harry marTinson

Sommarprogrammet 2020



Öppen  
verksamhet  
hela sommaren
Varje tisdag fram till 18 augusti har 
vi öppet mellan kl 9–12 och håller 
till utanför Bälinge församlings-
gård vid sandlådan.
 Ta med eget fika och filt! Vi 
umgås, leker och har en gemensam 
samling kl 10.30.

Tisdagskul  
i sommar
Tisdagskul är en dagverksamhet 
under sommaren för barn i förskole-
klass till årskurs fem. Vi kommer att 
göra en massa aktiviteter utomhus.
 Under veckorna 26–32 ses vi  
tisdagar mellan kl 14.30–16.30 utan-
för församlingsgården i Bälinge.
 Kom och ha kul tillsammans 
under en, två eller kanske sju efter-
middagar i sommar.  
 Förälder meddelar inför varje tisdag: 
namn, telefon och eventuell allergi 
till personalen på plats, eller via  
sms till 0705-42 15 60.

Jumkil årets vägkyrka

Jourhavande präst         Ring 112 kl 17–08 alla dagar    Kan även kontaktas via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast   Mejlsvar inom 24 timmar   Chat kl 18–24

Nr 2 2020   Juni–september
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Form: Lars-Erik Elebjörk  Tryck: Åtta.45 Tierp
Foto omslag och musikflik: Henrik Zetterberg
Kyrkoherde Fredrik Fagerberg 070-542 15 89
fredrik.fagerberg@svenskakyrkan.se

Besök och post
Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge
Kansli 018-35 50 01
Telefon- och besökstid: må–fr kl 10–12, 13–15
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Bg 5243-1624   Swish 123 326 31 67

Kontakt med alla i personalen
svenskakyrkan.se/balinge/personal
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Musik i  
sommarkväll
14 juni Bälinge kyrka kl 18   

”Kvällen stundar”   

Kristina Burin, sopran 

Marie Bengtson, piano 

Bengt Matsson, gitarr 

Ivar Murelius, baryton

5 juli Bälinge kyrka kl 18   

”Barock möter Rock”  

Gerd Simonson-Grahn, orgel 

Gabriel Grahn, elgitarr

11 juli Jumkils kyrka kl 18  

”Spanskt, Bach och Beatles”  

Anders Emtell, klassisk gitarr

19 juli Bälinge kyrka kl 18 

”Från Bach till Balkan” 

Patrik Ahlberg, flöjt 

Staffan Sjögren, gitarr

2 augusti Börje kyrka kl 18  

”En ängel hälsar till jordens barn”  

Tomas Cervin, sång, gitarr och munspel

Sakarias Åkerman, kontrabas, piano  

och dragspel

Jens Fölster, bas,rytmer och stämsång

9 augusti Bälinge kyrka kl 18

”Bach på Bälinges berömda orgel” 

Lennart Bergbom

16 augusti Jumkils kyrka kl 18  

”Tillflykten”   

Gudrun Engberg, 

Alicia Björnsdotter Abrams, 

Johanna Karlén.  

Sång, piano och flöjt.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och råd  

i coronatid. Det betyder att maxantalet  

besökare i Bälinge kyrka är 50 personer,  

i Börje och Jumkils kyrka 40 personer  

så att behörigt avstånd kan hållas.

Kyrkor öppna 
för stillhet 
och bön
Bälinge kyrka står öppen för dig 
varje dag och Börje kyrka lördagar 
och söndagar för stillhet och bön.

Ta en tur längs tidernas väg i  
sommar och besök Jumkils vackra 
medeltida kyrka från 1300-talet.  
 Vägkyrkan är öppen mellan den 
6 och 11 juli. Varje dag kan man få 
fika och en visning av kyrkan  
mellan 13 och 16. Klockan 14 firar vi 
en kort andakt tillsammans.  

 Under veckan finns det även en 
utställning med Henrik Zetterbergs 
fotografier från Bälingebygden och 
med ljuset som genomgående tema.   
 Veckan avslutas med en konsert, 
Musik i sommarkväll med Anders 
Emtell på gitarr den 11 juli kl 18.
 Varmt välkomna!



Konfirmation 2020/2021
Undrar du vad konfirmation är?  
Är du nyfiken på vad du får göra  
under konfirmandtiden? 

Kom och testa!
Torsdag 15 oktober kl 18.30–21. Då gör vi lite  
av det vi brukar göra och vi berättar vad allt  
handlar om. 
 
 
 

Konfirmandtiden startar  
söndag 29 november 2020.
Läs mer på svenskakyrkan.se/ 
balinge/konfirmation  

Kontakt
Ellen Andersson, präst,  
ellen.andersson@svenskakyrkan.se
Jonas Zacco, församlingspedagog,  
jonas.zacco@svenskakyrkan.se

Ny vokalgrupp 
från årskurs 6 
och uppåt
I höst startar vi en vokalgrupp där 
alla som är med kommer att få lära 
sig mer om att sjunga i olika sti-
lar, att sjunga solo och tillsammans 
med andra, att sjunga i mikrofon, 
att spela in musik och kanske göra 
musikvideo.  
 Vi bestämmer tillsammans vilka 
sånger vi ska sjunga och i vokal-
gruppen ingår att sjunga på två 
gudstjänster per termin.  
 Kontakta Lennart Bergbom på 
018-35 56 32 eller lennart.bergbom@
svenskakyrkan.se för mer informa-
tion.

Ungdomsgruppen
sKUBB, Svenska Kyrkans Unga 
BälingeBygden
träffas varje tisdag mellan kl 18–21.
 Vi fortsätter med träffarna under 
hela sommaren där vi gör någon 
aktivitet, fikar och har en andakt.
Ledare är Ellen Andersson och 
Jonas Zacco. Undrar du något ring, 
070-542 15 67, eller mejla
ellen.andersson@svenskakyrkan.se
 Hoppas vi ses!

Jourhavande präst         Ring 112 kl 17–08 alla dagar    Kan även kontaktas via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast   Mejlsvar inom 24 timmar   Chat kl 18–24

Höstens  
barnverksamhet  
startar vecka 36
Bälinge  
Gott och Blandat för dig i  
förskoleklass till årskurs 2.
En kombinerad barnkör/ 
barnverksamhetsgrupp. 
Det går att välja mellan tisdag  
eller torsdag kl 14.30–16.30. 
Anmälan  till elaine.bjorkenklint@ 
svenskakyrkan.se
Pax för dig som går i årskurs 3–5  
och som gilla att pyssla.
Torsdagar kl 18–19.30.
Anmälan till cajsa.hakansson@ 
svenskakyrkan.se
Börje  
Miniorer för dig i årskurs 1–2. 
Onsdagar kl 13–16.30.
Pax för dig som går i årskurs 3–6.  
Torsdagar kl 14.30–17.
Anmälan till lena.s.strom@ 
svenskakyrkan.se
Jumkil  
Kyrkans barntimmar för dig  
som är 4–5 år.
Tisdagar kl 13–15.
Måndagskul för förskoleklass  
och uppåt.
Måndagar kl 14.30–17.  
Anmälan till ann-katrin.hjarner@ 
svenskakyrkan.se
Oxsätra  
Oxarna för förskoleklass till årskurs 5. 
Måndagar kl 14–17.
Anmälan till cajsa.hakansson@ 
svenskakyrkan.se
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Döpta
Karl Alvar Nygård Tobar 29/2
Josefin Karin Inger Lindgren 29/2
Tuva Lundin 8/3
Theo Erik Fältman 14/3
My Elma Elisa Hillevå Lindblom 4/4
Hugo Andreas Joel Bolinder 4/4

Avlidna
Johan Stein Vollsaeter 15/2
Berth Agne Christer Mårtensson 29/2
Anna Augusta Ingeborg Ahlström 1/3
Maj Vilhelmina Björkegren 5/3
Lars Åke Lund 15/3
Margit Lilly Alice Blom 20/3
Lennart Inge Karlsson 26/3

Lars Bertil Georg Blom 27/3
Per Martin Sandblom   28/3
Barbro Gabriella Thulin 9/4
Bertil Helge Karlsson 11/4
Edit Ann-Britt Olsson 14/4
Maj-Britt Lundqvist   15/4
Hans Torvald Robert Lundström 22/4
Leo Vilgot Dagh Agerhill 27/4
Hans Urban Petersson 27/4



Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

1 sön e trefaldighet 
14 juni

10 Mässa 
18 Musik i sommarkväll 

Kvällen stundar

Midsommardagen 
20 juni

10 Midsommargudstjänst 
bälinge utekyrka

Johannes  Döparens dag 
21 juni

10 Mässa i sommartid

3 sön e trefaldighet 
 28 juni

4 sön e trefaldighet
5 juli

Lördag 
11 juli

10 Mässa i sommartid

10 Mässa i sommartid 
18 Musik i sommarkväll 

Barock möter rock

Apostladagen 
12 juli

6 sön e trefaldighet 
19 juli

8 sön e trefaldighet
2 augusti

10 sön e trefaldighet 
16 augusti

11 sön e trefaldighet 
23 augusti

12 sön e trefaldighet
30 augusti

13 sön e trefaldighet 
6 september

10 Mässa i sommartid

10 Mässa i sommartid 
18 Musik i sommarkväll 

Från Bach till Balkan

10 Gudstjänst 
pålsbo

10 Mässa i sommartid

10 Mässa i sommartid

10 Mässa

10 Mässa

Kristi förklarings dag 
26 juli

9 sön e trefaldighet
9 augusti

10 Mässa i sommartid

10 Mässa i sommartid 
18 Musik i sommarkväll 

Bach på Bälinges berömda orgel

18 Musik i sommarkväll 
En ängel hälsar till jordens barn

18 Musik i sommarkväll 
Tillflykten

18 Musik i sommarkväll 
Spanskt, Bach och Beatles

facebook.com/balingebygdensforsamling

Se både nya och tidigare klipp!


