
Höstprogrammet



Döpta
Signe Maria Majken Grankvist 25/5
Carl Edwin Erik Östman    2/6
Nora Ester Eskhult     8/6
Joanna Stina Karin Eriksson Lundgren 15/6
Adrian Lars Tore Zander    15/6
Alvin Bo Allan Landberg     29/6
Signe Rut Alli Agstam-Norlin   14/7
Karl Erik Eiwin Ström Wiberg    14/7
Estelle Julia Josefin Ahlberg    21/7
Klara Luna Marie Gyimesi    3/8
Thea Bina Johanna Gyimesi    3/8

Avlidna
Knut Toreheim    3/5
Nils Åke Sundlöf    5/5
Dominik Leonard Wister    15/5
Marianne Elisabet Eriksson    16/5
Clas-Göran Gejke    16/5
Asta Dagmar Leontine Pettersson    16/6
Marianne Karlsson    26/6
Jan Erik Bernhard Levin    11/7
Lars Johan Henry Lindström    15/7
Anna-Lisa Margareta Andersson    21/7
Inez Yvonne Viola Hök    27/7
Yvonne Margareta Pettersson    1/8

Fo
to

: K
er

st
in

 Ja
ns

so
n

Musikcafé 17/11
Musikcafé i Bälinge försam-
lingsgård 17 november kl 16 med 
jazztrion ConFuse. Afternoon 
tea från kl 15 som föreningen 
Allsång i Bälinge serverar.  

Kostnad 50 kr.

”Med inslag av färg”
Utställning i Café Bälinge, läs mer nedan. 
Eva Pettersson ställer ut vackra bildvävar 
och konstnären Mats Jansson visar sina alster.
Vernissage den 24/8 kl 14–16
Utställningen pågår 24/8–29/9  
måndag–fredag kl 9–16.
 

Hej alla  
församlings- 
bor!

Jag heter Ellen Andersson och sedan 
juli möter ni mig som präst i våra olika 
kyrkor och runt omkring i församling-
en. Jag kommer också att jobba mycket 
med konfirmander och ungdomsarbe-
tet i församlingen. Närmast kommer 
jag från Dannemorabygdens församling 
där jag gjort mitt första år som präst 
och nu ser jag framemot att få fortsätta 
hos er och lära känna er alla.
 Jag är född och uppvuxen i Gimo 
men 2012 flyttade jag till Uppsala för 
att studera och sedan vart jag kvar. När 
jag inte jobbar så är jag med och leder 
Musikalensemblen Legato, vi sätter 
upp musikaler och konserter i en gam-
mal vallonsmedja i Harg om somrarna. 
Annars tycker jag väldigt mycket om att 
läsa alla slags böcker och har ärvt min 
mammas intresse för stickning.

Vi ses framöver!

Foto: Anjeli Lundblad /Unsplash

Café Bälinge
Välkommen till Bälinges nyaste mötesplats –  
vårt café i Bälinge församlingsgård, öppet för dig  
måndag till fredag kl 9–16. Kaffe och te bjuder vi på  
och rättvisemärkt choklad finns att köpa  
i Sackeusskåpet.

Öppen 
verksamhet 
start vecka 35
Måndagar
Bälinge och Jumkil kl 9–12

Tisdagar 
Bälinge och Oxsätra kl 9–12 
Börje kl 13–16

Torsdagar 
Bälinge (babycafé 0–1 år) kl 9–12 
Börje kl 9–12

Barnverksamhet 
start vecka 36
Vi sjunger, leker och pysslar. Alla i sitt  
tempo och efter sin förmåga
Se webbsidan svenskakyrkan.se/balinge 
för kontakt och anmälan.

Bälinge
Pax torsdagar kl 18–19.30 för åk 3–5

Börje 
Miniorer onsdagar kl 13–16.30 för åk 1–2
Pax torsdagar kl 14.45–17 för åk 3–6

Jumkil 
Måndagskul måndagar kl 14.30–17  
för fsk–åk 5
Kyrkans barntimmar tisdagar kl 13–15  
för 4–5 år

Oxsätra 
Oxarna måndagar kl 14–17 för fsk–åk 5



Rutter-konserter 5–6 oktober
Första helgen i oktober framför körer från Björklinge, Skuttunge, 
Bälinge, Börje och Viksta sånger av John Rutter. En brittisk tonsättare 
som är känd över hela världen för sina fina sånger med vackra körarrang-
emang! Många körsångare har säkert sjungit några av hans Christmas 
carols men nu blir det en hel del annat. Varmt välkomna! Fri entré.

Björklinge kyrka lördag 5/10 kl 18 och Bälinge kyrka söndag 6/10 kl 16.

Konfirmation 
2019–2020
Är du nyfiken på vad du får göra 
under ett konfirmandår?  
Torsdag 10 oktober kl 18.30–21  
kan du komma och testa. 
 Den här torsdagen i oktober 
berättar vi mer och testar en del 
av det vi gör under konfirmand-
tiden. Konfirmandåret startar 
sedan söndag 1 december  och 
avslutas med konfirmation  
söndag 31 maj. 
 Läs mer på hemsidan.

Konfirmandansvarig är  
Jonas Zacco, 
jonas.zacco@svenskakyrkan.se

Ungdomskören Crescendo,  
åk 6–7 övar i Bälinge försam-
lingsgård onsdagar kl 16.30 med 
start 4 september. Först äter vi 
något tillsammans och sjunger 
sedan fram till 18. 
 Kören sjunger sånger i olika 
stilar, allt från visor till pop. Vi 
åker på läger, medverkar på guds-
tjänster och konserter samt hittar 
på roliga projekt under året. 
 Kom och prova! 
 Kontakta Elaine vid frågor.

Gott och Blandat, fsk–åk 2 
Tisdagar eller torsdagar med 
plats för 20 barn i vardera grupp.
Samlingarna är kl 14.30–16.30 
i Bälinge församlingsgård med 
start tisdag 3 respektive torsdag  
5 september. Sång, lek och skap- 
ande Ledare Ivar Murelius och  
Elaine Björkenklint.

Mezzo, åk 3–5 
Start onsdag 4 september i 
Bälinge församlingsgård där 
3:orna kommer kl 14.30–16.30 
och 4:or–5:or direkt efter sko-
lan kl 15–17. Ledare är Lennart 
Bergbom och Elaine Björken- 
klint.
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Foto: Anjeli Lundblad /Unsplash

Lennart Bergbom 
byter bana och landar 
i Bälingebygdens  
församling
Är det nu det är dags för en större för-
ändring i mitt yrkesliv? Ja, så skulle det 
kunna vara. Det skulle i så fall vara att 
gå tillbaka till mina musikaliska rötter. 
Från början av 80-talet och 20 år framåt 
lade jag ner mycket tid och engagemang 
på orgelspel, pianospel, körledning, sång 
och komposition/arrangering.
 Min musikaliska passion ledde mig till 
kyrkomusikerexamen från Musikhög-
skolan i Stockholm, till organistvikariat 
i musikaliskt krävande sammanhang i 
Uppsala domkyrka och Maria Magdale-
na kyrka i Stockholm samt till uppdra-
gen som ordinarie dirigent för Norrlands 
nationskör och Uppsala vokalensemble.
 Från millennieskiftet har merparten 
av min tid ägnats åt annat än musik. Jag 
har arbetat i statlig tjänst med främst 
utredningar och analyser inom luftfar-
ten samt övergripande strategisk inrikt-
ning för statens flygplatser. Sedan 2009 
har jag haft chefstjänst och är i dagsläget 
ansvarig för avdelningen Strategi & håll-
barhet inom Swedavia. Den begränsade 
tid jag fått över för musik har jag främst 
satsat på att arbeta med min sångröst 
och på att hoppa in som organistvika-
rie vid högmässor i framför allt Uppsala 
domkyrkoförsamling.

Jag ser mycket framemot att börja arbeta 
i Bälingebygdens församling! 

För info och anmälan till grupper och körer kontakta Elaine Björkenklint 
på elaine.bjorkenklint@svenskakyrkan.se eller 070-232 98 29.

Tycker du om att sjunga? Kom med!



Veckom
ässa för alla åldrar – start 27 augusti 

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

lingsgård

Jourhavande präst    Ring 112 kl 21–06 alla dagar      Kan även kontaktas via svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Nr 3 2019   Augusti–november
Ansvarig utgivare: Fredrik Fagerberg
Form: Lars-Erik Elebjörk  Tryck: Tierps Tryckeri
Foto omslag: Timothy Eberly /Unsplash
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

Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil

11 sön e trefaldighet 
1 september

10 sön e trefaldighet 
25 augusti

10 Mässa

18 Musik i 
sommarkväll

Per Jansson, orgel

10 Friluftsgudstjänst 
Börjedagen 

börje församlingshem

13 Gudstjänst  
ebeneser kapell

12 sön e trefaldighet 
8 september

10 Mässa

13 sön e trefaldighet 
15 september

14 sön e trefaldighet 
22 september

10 Mässa 
Mezzo

13 Gudstjänst

10 Mässa
Kyrksöndag

Helige Mikaels dag 
29 september

10 Mässa 
Kyrksöndag

16 sön e trefaldighet 
6 oktober

Tacksägelsedagen 
13 oktober

18 sön e trefaldighet 
20 oktober

10 Mässa 
16 Konsert

10 Psalmgudstjänst

10 Gudstjänst  
med små och stora

13 Gudstjänst  
med små och stora 

Kyrksöndag

13 Psalmgudstjänst

13 Gudstjänst  
med små och stora

19 sön e trefaldighet 
27 oktober

Alla helgons dag 
2 november

21 sön e trefaldighet
10 november

Lördag 
23 november

Domsöndagen 
24 november

10 Mässa

12–18 Öppen kyrka 
16 Minnesgudstjänst

10 Mässa

15 Kontraktsmässa 
Biskop Karin. Körsångare, präster och 
diakoner från kontraktet medverkar.

10 Mässa 
Mezzo

13 Psalmgudstjänst

Sön e alla helgond dag 
3 november

Sön f domsöndagen
17 november

10 Mässa  
med små och stora 

Gott och Blandat

10 Minnesgudstjänst

11–14 Öppen kyrka

13 Minnesgudstjänst

11–14 Öppen kyrka 10 Minnesgudstjänst
–14 Öppen kyrka

13 Gudstjänst


