Bälingebygdens församling

Välkommen till Bälingebygdens församling
Den första januari 2010 sammanläggs
fyra församlingar och bildar Bälingebygdens församling. Vi är Svenska
Kyrkan i Bälinge, Börje, Åkerby och
Jumkil med omnejd.
Vi vill hälsa dig som är medlem
välkommen till din nya församling.
Våra gamla fina medeltidskyrkor från
1200–talet med sina välskötta kyrkogårdar berättar för oss att kyrkan har
varit på plats här i Bälingebygden
sedan en lång tid tillbaka.
Vi står på historisk mark och man
har genom åren funnit en stor mängd
fynd från forntiden, bl. a ett stort antal
kristna runstenar från vikingatiden.
Genom generationer är det många
som sökt sig hit och trivts här före oss.
Vår uppgift i Bälingebygdens församling är att ta vid där andra slutat och

Livet är inte något man bara får.
Det måste anvädas också.
Koppla av och njut av livet!
Boka en bussresa!
018-103 550
www.forsbergsbuss.se

samtidigt leva i öppenhet för det som
är vår samtid och våra utmaningar.

Vad innebär denna förändring?
Kyrkan bärs av sina medlemmar och
som medlem betalar du en kyrkoavgift. När nu fyra församlingar blir en
kommer vi att effektivisera organisationen och administrationen och få
mer medel till verksamheten i Bälingebygdens församling.

ha varit stängd en längre tid.

Sång och musik

Förutom den gemenskap vi har när vi
möts till gudstjänst på söndagarna vill
vi bjuda in till gemenskaper i vardagen.
Sedan länge har musiken varit en viktig profil i våra församlingar och det
vill vi ska gälla även i framtiden.

En utmaning blir att behålla och vidareutveckla det lokala engagemanget i
församlingens olika geografiska delar.
Vi hoppas du vill vara en del i detta!

Därför erbjuder vi alla som vill att
sjunga i någon av våra körer. Vi har
flera barnkörer, en ungdomskör, två
kyrkokörer och t o m en damkör!

Gudstjänster och kyrkliga handlingar
(dop, vigsel och begravning) kommer
att firas som tidigare i våra fina kyrkor
samt i Oxsätra och Ebeneser kapell.
Bälinge kyrka är nyrenoverad efter att

Kontakta någon av församlingens
duktiga musiker för mer information.

Världen förändras.

Rik på miljö och etik?
swedbank.se/spara

Verksamhet för alla åldrar

Vår stora ungdomsverksamhet består
av ungdomskör, teatergrupper, ett husband och en stor KU-grupp (Kyrkans
Unga). Varje år inbjuder vi också alla
som går i årskurs 8 till konfirmationsläsning med läger.
För de allra yngsta medlemmarna i
församlingen finns den populära Öppna Förskolan för barn och föräldrar
vilken håller till i församlingshemmen/
gårdarna i Bälinge, Börje och Jumkil
samt i Oxsätra kapell. Andra delar i
vår verksamhet är Kyrkans Barntimmar (för barn i ålder 3-5 år), Miniorer (för barn i årskurs 1-3) och Pax
(årskurs 4-6).
För de lite äldre inbjuder vi till gemenskap i någon av våra tre syföreningar,
soppluncher och andra samlingar.

Har du tid över och vill vara med i
Kyrkans Väntjänst, i någon av våra
syföreningar eller körer eller kanske
göra en enstaka insats? Hör gärna av
dig, för Du behövs!
Bälingebygdens församling är en del
av Svenska Kyrkan och också den
världsvida kyrkan. Därför är det
viktigt för oss att visa på en solidarisk
livshållning gentemot alla fattiga och
utsatta människor i vår omvärld. Som
ett uttryck för det har vi försäljning
av rättvisemärkta produkter. Kom
och se vår lilla Sackéusbutik i Bälinge
församlingsgård!

Kyrkans väntjänst
– vårt diakonala arbete

Vi har också en Kyrkans Väntjänst
som, förutom att ordna en födelsedagsfest två gånger per år framförallt
besöker sjuka och ensamma och är
behjälpliga när behov finns.

Vi vill också bidra till ett bättre klimat
och vill vara miljömedvetna.

En del av livet

Så får vi som bor och verkar här idag
i Bälingebygdens församling med
varsamhet ta vid där andra gått före

och ge vidare åt dem som kommer
efter. Bälingebygdens församling lever
mitt i spänningen mellan tradition och
förnyelse.
Vi vill på olika sätt hålla kontakt med
alla som bor och verkar i församlingen
och regelbundet ger vi ut information i Kyrkobladet. Mer uppdaterad
information finner du på församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/
balinge.

Till er tjänst med blommor och
binderier i glädje och sorg.
Tel/fax: 018-24 20 14
E-post: tuna.uppsala@interflora.se
Torbjörnstorg
Box 160 11 • 750 16 Uppsala

Begravningsavgift

Alla svenska medborgare betalar via skattesedeln en obligatorisk begravningsavgift, oavsett om man är medlem i
Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften omfattar:
 Bisättning
 Upplåtelse av kyrka eller kapell
 Gravplats i 25 år, plats i minneslund
 Kremation
 Gravöppning
 Gravsättning
 Iordningställande av gravplats

Box 31, 740 22 Bälinge
Telefon: 018-35 50 01, Fax: 018-33 41 94
balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettid: Vardagar 10-16
Bälinge församlingsgård: Tel 018-35 58 98
Tjorrgår´n ungdomscafé: Tel 018-35 50 42
Kyrkans fritidshem i Bälinge: Tel 018-35 57 77
Börje församlingshem: Tel 018-36 91 18
Jumkils församlingsgård: Tel 018-35 83 07
Oxsätra kapell: Tel 018-35 60 12
Ebeneser kapell: Tel 018-39 32 24
Vaktmästarkontoret: Tel: 018-35 53 94
www.svenskakyrkan.se/balinge

MATHUSET
LOTTA SVÄRD
Alice & Bo Helén
Landgångar
Smörgåsar
Smörgåstårtor

018 - 71 46 85
BÄLINGEBYGDENS FÖRSAMLING
VALDE OSS, GÖR DET DU OCKSÅ!

Lindroth
REDOVISNING AB

Vi erbjuder församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan
samt handelsbolag, enskilda firmor, aktiebolag och ideella föreningar
tjänster inom redovisning, ekonomi och löneadministration.

VI UTFÖR ALLT INOM

MARKARBETEN

GRÄVNING • SCHAKTNING • GRUNDISOLERING
TRANSPORTER • RIVNING • FUKTISOLERING

018-36 71 14

0703-42 33 42 • 0706-59 88 77
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Som medlem i Bälingebygdens församling får du naturligtvis använda någon av våra kyrkor för begravning samt
utan kostnad låna någon av våra lokaler för minnesstund.

