
Allhelgona, advent och jul 2016



Hur ska vi vara mot 
varandra på jobbet, på 
dagis, i skolan, i famil-

jen, bland vänner och släk-
tingar, i vardagens möten med 
människor?

I trafiken har vi hjälp av väg-
märken, på arbetsplatser och 
skolorna arbetar vi fram hand-
lingsplaner och värdegrunder 
och försöker hitta ord som  
man tillsammans kan bygga 
vidare på.

Jag tror att utgångspunkten för 
hur man är en bra medmännis-
ka är hur jag ser på den jag har 
framför mig. Vad ser jag? Ser 
jag att alla är skapade till Guds 
avbild, lika och oändligt värde-
fulla i Guds ögon – inte för vad 
vi gör eller kan utan bara för 
att vi är? Oavsett alla mänskli-
ga meriter, utseende, inkomst, 
kön eller ålder är vi alla älska-
de av Gud och vi är kallade att 

återspegla Guds kärlek och vil-
ja genom våra liv. Vi är ikoner 
som återspeglar Guds närvaro i 
den här världen och tiden.

Jesus undervisar ofta om det 
här. Vid ett tillfälle sitter han 
på sluttningen ner mot Genne-
sarets sjö. Jag satt där på den 
platsen i våras och tidigt i gry-
ningen såg jag solen gå upp 
över Golanhöjderna och de för-
sta solstrålarna letade sig över 
bergstoppen och ner i dalgång-
en. Det är kanske vid den tiden 
på dygnet Jesus säger: ”Ty Gud 
låter sin sol gå upp över onda 
och goda och låter det regna 
över rättfärdiga och orättfär-
diga”. (Matt 5:45) Solen spa-
rar inte sitt ljus och sin värme. 
Hon lyser inte fläckvis, hon 
frågar inte efter om de som 
värms av hennes strålar är vär-
da det eller inte. Regnet letar 
inte efter den goda jorden för 
att vattna bara den, den hårda 
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asfaltsvägen och törnesnåren 
får lika mycket. 

Sådan är Guds kärlek och 
sådan vill Gud att vår kärlek 
ska vara mot varandra – den 
ska inte göra någon skillnad 
och vara fri från beräkning och 
förbehåll. I Jesu kärlek fattas 
ingenting. Han säger: ”Som jag 
har älskat er skall också ni äls-
ka varandra”. (Joh 13:34) Det 
här får vi påminna oss om i 
vårt advent- och julfirande när 
Gud kommer oss så nära som 
möjligt  genom att bli männ-
iska som vi.

Gud välsigne dig och allt gott 
tills vi hörs eller ses!
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Hur är man 
en bra 
medmänniska?

En riktigt God Jul
Gott Nytt År
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från Bälingebygdens försmaling



Rysk jul 
i Bälinge
Trettondedag jul den 6 januari  
kl 19 kommer Uppsala Vokal- 
ensemble att ha julkonsert i 
Bälinge kyrka. Dirigent är Sofia 
Ågren och solister är Ingrid 
Berg (sopran), Margit Zeij-
lemaker (alt), Mikael Englund 
(tenor) och Staffan Liljas (bas).

För åttonde året i rad sjunger 
Uppsala Vokalensemble rysk, 
klanglig musik i samband med 
det ortodoxa julfirandet.
Uppsala Vokalensemble spe-
lade för några år sedan in ski-
van Rysk Jul och en del av den 
repertoaren kommer att fram-
föras även denna gång, men 
programmet innehåller också 
många nya stycken.

Fritt inträde – insamling till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete.

Martin Luther till 
reformationen!

Under året som 
ligger framför 
oss kommer vi i 
Svenska kyrkan 
och i Bälinge-
bygdens försam-
ling uppmärk-

samma att det är 500 år sedan 
Martin Luther spikade upp sina 
teser på slottskyrkans port i 
Wittenberg. Det blev startpunk-
ten på en förnyelse av kyrkan 
som kom  till uttryck t. ex. i att 
nya psalmer och sånger börja-
de sjungas och att alla förstod 
vad prästen sa i gudstjänsten. 
Martin Luther är ofta missför-
stådd och vi kommer att bjuda 
in till s.k. bordssamtal runt om 
i församlingen då vi samtalar 
om vad Luther sa och menade 
och vad det betyder att vi är en 
luthersk kyrka.

Döpta
Sven Ebbe Olof Sjöblom Eriksson 27/8
Vera Eva Susanne Dahlén 28/8
Ayla Inger Katarina Malmqvist 28/8
Charlie Stig Erik Wall 3/9
Gustav John Seppäläinen Persson 4/9
Isac Elof Werner Kyller  10/9
Ebbe Nils Vide Almqvist  10/9
Meja Frida Jäderström  10/9
Stella Martina Marianne Wallin  17/9
Alicia Elina Louise Söder  18/9
Astrid Kristina Hagland  18/9
Alvin Carl Tomas Wikström  25/9
Holly Tuva Märta Villysson  2/10

Avlidna
Anna-Lisa Ekberg 13/8
Jan Erik Andersson 13/8
Henry Clemens Valentin Eriksson 23/8
Astrid Gunilla Nilsson 14/9
Britt Ingrid Ann-Marie Jangebro 16/9

Tillkännagivanden

Triptyk på turné
Den 5 februari och några dagar framåt 
kommer vi att få besök av Luthertripty-
ken som är på färd genom landet. Läs 
mer i nästa nummer av Kyrkobladet.

Himlen 
i min famn
4 december kl 16 bju-
der Bälinge kyrkokör, Dol-
ce, Crescendo och Mezzo på 
en stämningsfull julkonsert i 
Bälinge kyrka.

Jul, jul, 
strålande jul
11 december kl 16 kommer 
Börje kyrkokör framföra både 
traditionella och lite nyare jul-
sånger. En stunds riktig julstäm-
ning i den fina kyrkan i Börje.

Allt i allhelgona, advent och jul – se baksidan.
Starttider i januari – se nästa sida.

Stillhet och saknad – Allhelgonatid
Alla helgons dag 5 november och Alla själars dag 6 november är kyr-
korna i Bälinge, Börje, Åkerby samt församlingsgården i Jumkil öpp-
na. Det firas minnesgudstjänster i Bälinge och Börje på lördagen och 
sedan i Åkerby och Jumkil under söndagen. Se alla tider på baksidan.
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Jumkil kyrka 
stängd tillsvidare
Fr o m 8 september 2016 är Jumil kyrka 
stängd, enligt beslut av kyrkorådet.  
En kraftigt avvikande doft har känts 
och vid utredning med provtagning har 
det konstaterats förekomst av stenkols- 
tjära under golvet samt mögelpåväxt. 
Följ webben för uppdaterad info.



Profilen: Inez Öberg.     Med glädje och tillit genom livet.
Text och foto Eva Hallor

Soppluncher våren 2017
Börje församlingshem
Måndagar kl 12.30
6 februari
6 mars
3 april
8 maj Vårlunch 

Bälinge församlingsgård
Torsdagar kl 12.30
16 februari
16 mars
4 maj Vårlunch

Oxsätra kapell
Torsdagar kl 12.30
19 januari
23 februari
23 mars
6 april Vårlunch 

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

Åkerby bygdegård
Torsdag kl 12.30
9 mars

Frivillig avgift på alla våra soppluncher.

Öppen verksamhet från v 3
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

Jumkil församlingsgård
Måndagar kl 9–12

Oxsätra kapell
Tisdagar kl 9–12
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Vi träffar inez mellan 
dyningarna efter hen-
nes 75-årsfirande och 

det pågående bestyret med att 
packa inför en resa som hon 
fick i present av sin syster på 
födelsedagen. De ska se tre av 
Sveriges öar. 

När man pratar med Inez inser 
man att semester har det varit 
hög tid för länge. Inez Öberg är 
vid sina 75 år en fullt sysselsatt 
kvinna och har så varit under 
hela livet. Gården hon bor på 
har anor fyra generationer till-
baka i tiden och har funnits i 
familjen sedan år 1894. Här 
har det i alla år bedrivits lant-
bruk med djur och spannmål 
och   allt som hör till bondeliv-
ets vardag har också varit Inez 
liv och vardag.

Inez växte upp här i Söderby 
i ett av gårdens hus. Mamma 
hette Elin och pappa Konrad 
och så småningom utökades 
familjen med en trio flickor där 
Inez kom mellan systrarna Son-
ja och Britt. 

Livet gick sin gilla gång på går-
den och Inez fungerade som en 
dräng åt sin far. Så var det ju 
på den tiden, menar Inez. Man 
fick jobba.   

När Inez var 15 år började 
hon arbeta som barnflicka hos 
en familj i stan. Under den 
tiden träffade hon också Bertil 
Öberg, som skulle komma att 
bli hennes make. De båda träf-
fades på Börje Folkets hus. Ber-
til var med i styrelsen i slu och 
de ordnade danser och fester då 
och då. Intresset från Inez sida 

vaknade väl då på dansen men 
det var först när Bertil kom på 
besök en gång när Inez var på 
”juniorerna” i kapellet i Åker-
by som det liksom hettade till 
ordentligt. Inez ögon glittrar 
när hon berättar att han kom 
körande i sin bil och ville träffa 
henne.

Inez hade gått 7-årig folksko-
la och år 1959 började hon så 
på lanthushållsskola. Där fick 
hon lära sig allt en bondhus-
tru behöver veta och det kom 
förstås väl till pass när hon 
och Bertil sedan gifte sig. Ber-
til var också uppvuxen på lant-
gård och det föll sig naturligt 
för dem båda att välja det slags 
liv som gått i arv i deras båda 
familjer.

Profilen: Inez Öberg.     Med glädje och tillit genom livet.
Text och foto Eva Hallor

Hon är pigg och klarögd som en ung flicka och hon är ett riktigt energi-
knippe som hela tiden har något på gång. Hon bor i Söderby i Åkerby, på 
en gård som är en riktig uppländsk idyll och som har gått i arv i familjen i 
generationer. Hon heter Inez Öberg och har ett förhållningssätt till livet 
för oss alla att avundas.



– Jag var nog mera bonde än 
Bertil egentligen. Om inte jag 
fick komma ut och harva på 
våren brukade jag säga att, ja 
då får ni gräva ner mig, berät-
tar Inez.

Inez och Bertil fick två döttrar, 
Ann-Kristin och Elisabeth, men 
ingen av flickorna växte upp 
och blev intresserade av lant-
bruk. Men att tro att det skul-
le oroa Inez på något vis, ja då 
känner man inte henne. Inez tar 
allt som det kommer. Hon äger 
en sorts förtröstan inför livet 
och har full tillit till att allt till 
sist blir som det ska.

Hennes liv har verkligen inte 
varit bara en dans på rosor. 
Många svårigheter har drab-
bat familjen. Så har alla tre sys-
konen drabbats av cancer och 
Inez äldsta syster Sonja gick 
för 11 år sedan ur tiden i sjuk-
domen. Själv fick hon cancer 
i magen för 20 år sedan men 
lyckades bemästra den och 
komma ut på andra sidan.  
– Jag har fått 20 extra år efter 
att jag blivit frisk. Jag brukar 
säga att vår Herre inte vill ha 
mig än, konstaterar Inez.

Inez och Bertil bedrev sitt jord-
bruk i många år men började 
så småningom avveckla djuren. 
Bertil jobbade ibland i stan och 
Inez själv hade flera åtaganden 
i bygden så det föll sig natur-
ligt. Hon har dels varit kyrk-
vaktmästare i 7 år och sedan 
1972 är hon även förtroende-
vald och kyrkvärd, ett förtroen-
deuppdrag som hon ärvt efter 
sin pappa. 
– Jag har assisterat många präs-
ter och varit med om många 
biskopsvisitationer genom åren. 

Det har varit så lärorikt och 
intressant under alla år som 
jag har arbetat i kyrkan, säger 
Inez.

Kyrksamheten är en tradition i 
Inez familj. Hennes farmor och 
farfar gick i kyrkan varje sön-
dag och här i Inez trädgård har 
det nyligen varit sommarguds-
tjänst. 

Hon äger själv en gudstro. En 
slags inre trygghet som följer 
med henne genom livet och 
som verkar lika naturlig hos 
henne som allt som har med 
jord, odling och årstidernas 
växlingar att göra, som att den 
är helt integrerad med henne 
som person.

Uppdragen i bygden och kyr-
kan har varit många genom 
åren. Hon var i många år ord-
förande i Åkerby kyrkoråd och 
idag är hon suppleant i Bälinge-
bygdens församling. I 43 år 
har hon varit, och är fortfaran-
de, även ordförande i Åkerby 
Centerkvinnor. Dessutom var 
Inez, tills den lades ner, ordfö-
rande i Jumkil-Åkerbys Röda 
Kors-krets. Som om det inte 
vore nog är hon engagerad på 
idrottsföreningens midsommar-
fest. Där är Inez lekledare.

Inez beskriver sig själv som en 
föreningsmänniska helt utan 
fritid. Hon viftar bort frågan 
när den kommer upp.   
– Jag vill ha mycket att göra, 
då trivs jag. Det är mitt liv det, 

menar hon. Och jag är inte 
med i någon pensionärsfören-
ing. Jag har inte tid! 

Men när hon ändå råkar ha 
en stund över så kan man hit-
ta henne med ett korsord vid 
köksbordet, eller också så väver 
eller broderar hon. Många 
inramade konstverk i hemmet 
tyder på att här finns också 
kreativa talanger. De fyra barn-
barnen är för stora nu för att 
kräva hennes uppmärksamhet 
med lekar och passning men de 
finns runt omkring henne ändå. 
Dessutom har hon sjungit i oli-
ka kyrkokörer i 53 år.

I höstas när Inez vaknade en 
söndagsmorgon låg Bertil död 
i sängen bredvid henne. Han 
hade drabbats av en hjärtin-
farkt och dött under natten. 
– Jag hörde att det rosslade 
till på efternatten. Han kanske 
drog sin sista suck då, säger 
Inez helt utan sentimentalitet. 

Hon och Bertil fick vara gifta 
i 63 år och på hennes livsklo-
ka och positiva vis ser hon det 
både som naturligt och ”som 
en död som alla önskar”. 
– Jag var så lycklig att han inte 
fick en stroke, säger Inez. Det 
hade varit hemskt för alla. Men 
det gick så bra, jag är stark och 
kan ta det mesta. Jag gräver 
inte ner mig utan tar det med 
glädje, kan man säga. Jag har 
levat i 75 år på sunt bondför-
nuft och det har jag klarat  
mig på.
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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
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

Emmas 
gudstjänstskola

Till det här kyrkobladet har jag valt ut 
en fråga som handlar om klockring-
ning, närmare bestämt undrar frå-
geställaren när kyrkklockorna ring-
er och varför de gör det. Ett svar är 
att klockorna ringer ca 1,5-3 minuter 
varje gång en gudstjänst börjar. När 
vi firar gudstjänst är klockringningen 
den signal som talar om för alla med-
verkande och för hela bygden att en 
gudstjänst nu inleds. Det blir också 
en stund av samling, så att vi som är 
i kyrkan slutar att småprata och rik-
tar vår uppmärksamhet mot det vi 
ska vara med om. På söndagarna ring-
er klockorna också en liten stund en 
halvtimme innan gudstjänsten börjar. 
Förr var det signalen till människor att 
de då skulle bege sig till kyrkan för att 
komma i tid, eftersom många saknade 
egna klockor, och trots att vi alla har 
tillgång till både armbandsklockor och 
mobiler i dag så är det en tradition 
som lever kvar. En annan tradition är 
helgmålsringningen kl. 18.00 på lörda-
garna. Förr var det vanligt att man då 

firade en enkel gudstjänst för att mar-
kera att helgen inleddes. I dag firas 
inte sådana gudstjänster lika ofta, 
men klockringningen finns kvar för att 
visa att helgdagen börjar. 

En tradition är det också att Bälinge 
kyrkas klockor ringer kl. 06.00 och kl. 
18.00 varje dag från vårdagjämning-
en till höstdagjämningen. Detta kallas 
för klämtning, och i 1686 års kyrko-
lag reglerades att en kyrkas klockor 
skulle klämta varje vardag kl. 10.00 
och kl. 16.00 för att påminna männ-
iskorna om att be. Klämtning vid andra 
tider på dygnet användes som en var-
ning för fara, och då inte minst brand. 
Antalet klämtningar talade om i vilket 
väderstreck branden härjade. I början 
av 1900-talet blev det upp till varje 
församling att bestämma om klämt-
ning skulle äga rum varje morgon och 
kväll, och i Bälinge lever den traditio-
nen alltså kvar.

Text Emma Hedlundh

Vad betyder evangelium? Varför har prästen klänning? Måste man lägga jord 
på kistan på en begravning? Hur vet man vilken sida i kyrkan som är brudens på 
ett bröllop?
Det kan finnas många frågor kring det som handlar om gudstjänsterna i vår 
kyrka, och kanske är det lätt att tycka att de egna frågorna är dumma.  
Tänk inte så! I min gudstjänstskola vill jag försöka svara på allt du undrar som 
har med gudstjänst, kyrka och tro att göra. Om du funderar på något - skicka 
ett mail, så kanske just din fråga får ett svar i nästa nummer av kyrkobladet!



Taizém
ässa för alla åldrar 

Tis udda veckor kl 18.30–19.00 i kapellet, Bälinge försam
lingsgård
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www.svenskakyrkan.se/balingeVår verksamhet sker
i samverkan med

Program Bälinge Börje Åkerby Jumkil
23 sön e trefaldighet 

30 oktober
10 Mässa
Kyrksöndag

Alla helgons dag 
5 november

16 Minnesgudstjänst
Öppen kyrka från kl 12

10 Minnesgudstjänst
Öppen kyrka till kl 14

Öppen kyrka 
kl 12–15

Församlingsgården 
öppen kl 12–15

Sön e alla helgons dag 
6 november 10 Minnesgudstjänst 13 Minnesgudstjänst 

Församlingsgården

Sön f domsöndagen 
13 november

10 Gudstjänst Börje kyrkokör
16 Konsert Tremolo

Domsöndagen 
20 november

16 Temagudstjänst 
Jazz Districts och Kyrkans unga

1 sön i advent 
27 november

10 Gudstjänst 
Bälinge kyrkokör 

Pukor och trumpeter 

10 Gudstjänst
Börje kyrkokör

Trumpet 

13 Familje- 
gudstjänst

2 sön i advent 
4 december

Fredag 
9 december

16 Advents- och  julkonsert
Bälinge kyrkokör, Crescendo, 

Mezzo och Dolce

18 Lucia
Åkerlänna bygdegård

Barn från bygden och Lingonben

10 Familje- 
gudstjänst

18 Konsert
Stråkklang i advent

3 sön i advent 
11 december

Måndag 
13 december

10 Familjegudstjänst
Gott & Blandat

16 Julkonsert 
Börje kyrkokör

4 sön i advent 
18 december

10 Mässa
Mia Karlsson, solist

Julafton 
Lördag 24 december

Annandag jul 
Måndag 26 december

Nyårsdagen 
1 januari

1 sön e trettondagen 
8 januari

3 sön e trettondagen 
22 januari

10 Julkrubba Gott & Blandat
23 Julnattsmässa

10 Mässa

10 Mässa

6 Julotta
Börje kyrkokör

10 Gudstjänst
Församlingshemmet 

Börje kyrkokör

21.30 Julnattsgudstjänst 
Åkerby stråk

13 Mässa på nya året

13 Julfest
Oxsätra kapell

10 Gudstjänst

11 Julkrubba

10 Mässa

8 Julotta
Ebeneser kapell

Juldagen 
25 december

Nyårsafton 
Lördag 31 december

Trettondedag jul 
Fredag 6 januari

2 sön e trettondagen 
15 januari

4 sön e trettondagen 
29 januari

16 Nyårsbön

19 Trettondagskonsert
”Rysk jul” 

Uppsala Vokalensemble

18 Lucia
Jumkil bygdegård

Barn och unga från bygden


