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2Kyrkvärdar är 
viktiga nyckel
personer vars  

uppgift är att få alla 
att känna sig väl
komna till kyrkan.

4Helena Jansson 
har varit kyrk
värd i 40 år. 

Här kan du läsa mer 
om kyrkvärdarnas 
viktiga arbete.

6Är du intresse
rad av pastora
tets ”Sommar

musik”? Här finns all 
musik i sommarkväll 
sammanställd.

8Här börjar  
kalendariet 
över pastora

tets alla händelser 
från den 27 maj fram 
till den 3 september.
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”Kyrkvärdar har funnits nästan  
lika länge som det funnits kyrkor”

I en bok jag läste står det 
att kyrkvärden är värd i 
gudstjänsten på samma 

sätt som ett värdskap i ett 
hem vid en bjudning. Det är 
kyrkvärdens uppgift att få 
alla som kommer till kyrkan; 
anställda, frivilliga, guds
tjänstbesökare och andra 
att känna sig välkomna dit.

I min släkt har det funnits  
och finns det en och annan 
kyrkvärd. Min farfarsfar  
Alfred var kyrkvärd i Häger
stads kyrka, min pappa  
Sigvard var kyrkvärd i Kisa 
kyrka när jag växte upp och 
min moster Karin är kyrk
värd i Skuttunge kyrka. 
Ibland brukar jag säga att 
om jag inte hade fått möj
ligheten att bli präst så  
skulle jag ha velat bli kyrk
värd. Det finns något hög
tidligt och vackert i att 
människor vill bli kyrkvärdar 

och tjäna sin kyrka på det 
sättet. Ofta bär kyrkvärden 
på en stor kärlek och stolt
het till den egna socken
kyrkan som tar sig uttryck 
genom att de ofta värnar 
om kyrkan och dess inven
tarier. Varje kyrka behöver 
sådana före språkare, för 
varje kyrka har mycket att 
berätta som kanske inte vid 
första anblick är synligt eller 
tydligt. 

Kyrkvärdar har det funnits 
nästan lika länge som det 
funnits kyrkor i vårt land. 

Den stora gamla kistan där 
kyrkans skatter som natt
vardskärl och brudkronor 
fanns förvarade kunde en
dast öppnas om två nycklar 
användes till de båda låsen. 
En nyckel hade prästen och 
en hade kyrkvärden.

Jag känner stor tacksam
het över vårt pastorats 
alla kyrkvärdar som ideellt 
arbetar för sin kyrka. Att 
vara kyrkvärd är ett verk
ligt hedersuppdrag även i 
vår egen tid. Jag minns med 
stor värme och tacksam
het alla kyrkvärdar som jag 
mött under mina år som 
präst och den fina vänskap 
som jag har 
fått uppleva 
med många 
av dem.

Helen Olsson 
Kyrkoherde

Fördjupningskurs i Björkhällakyrkan Studiecirkel 
i Hagebyhöga 
Med anledning av Luther
jubiléet har några personer 
träffats i Hagebyhöga för 
att fördjupa sig i Martin 
Luther, hans liv och teologi 
som l edde fram till reforma
tionen. Det är givande  
samtal kring vad reforma
tionen betyder för oss i dag. 
Vi fortsätter att träffas i 
höst och är du intresserad 
av att vara med så hör av 
dig till Robert Birgegren, 
014120 33 14.

I Borensbergs pastorat 
finns det många personer 
som arbetar ideellt. En stor 
grupp är gudstjänst och 
kyrkvärdarna i våra kyrkor.

Är du intresserad av att 
bli gudstjänstvärd? Flera  
av våra kyrkor söker nu 
gudstjänst och kyrkvärdar. 
Kontakta expeditionen i 
Borensberg för mer  
information: 

0141-20 33 00.

Reformationsåret. Under våren har kyrkvärdar och andra 
intresserade i pastoratet fått lära sig mer om Martin Luther. 
Fördjupningskursen lockade 16 personer att delta och 
 kursen uppmuntrade till både skratt och eftertanke.
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Nästa församlingsblad 
kommer i din brevlåda 

lördagen den 
2 september.

Jag känner 
stor tack-
samhet 

över vårt pastorats 
alla kyrkvärdar som 
ideellt arbetar för 
sin kyrka.

”
”Vår nästa är varje människa,  

men särskilt den som behöver vår hjälp.
Martin Luther

Gudstjänst- och 
kyrkvärdar i fokus

Kyrkvärdsträff i Västra Ny kyrka

Värdefull information. Under vårens träff i Västra Ny kyrka 
fick alla kyrkvärdar en genomgång av kyrkans inventarier 
och textilier. Här berättar Ralph Edenheim, kulturhistoriker 
och kyrkvärd, om Jesuskrucifixet och dess betydelse.



Barbro Rapp, Lönsås:
– Det är väldigt trevligt att 
träffa kyrkobesökare. Man 
får bra inblick i de olika hög-
tiderna. Det ger mig lugn och 
ro att vara i kyrkan.

Katarina Edenheim, Tryfall:
– Människorna. Alla möten 
med olika människor. Det ger 
goda tankar.

Gunnar Eriksson, Tjällmo: 
– Kyrkvärdskapet är ett 
hedersuppdrag, en speciell 
uppgift. Jag känner starkt för 
samarbetet mellan präst och 
musiker. Jag tycker om det 
sociala, att hälsa människor 
välkomna till kyrkan och 
gemenskapen till de som 
kommer.

Molnen stäcker 
ut sig på himlen 
över Klockrike 

kyrka. Det är söndag den 
2 april och det är snart 
dags för gudstjänst i  
kyrkan. En av de som är 
först på plats är Helena 
Jansson, kyrkvärd i 
Klockrike kyrka.

Kyrkvärden Helena Jans
son har arbetat ideellt som 
kyrkvärd i Klockrike kyrka 
sedan 1977. 

– Jag har varit kyrkvärd i 
Klockrike kyrka i 40 år nu, 
berättar Helena Jansson.

– Jag tycker att det är 

trevligt att vara kyrkvärd. 
Och Klockrike kyrka är en 
väldigt fin kyrka, säger  
Helena Jansson.

En kyrkvärd är utsedd att 
hjälpa till vid kristna guds
tjänster, vanligtvis med att 
hälsa välkommen, hjälpa till 
med textläsningar, vid natt
vard, dela ut psalm böcker 
och gudstjänstagendor 
samt att ta upp kollekt.

Hans Eneroth, präst för 
dagen, och Helena talar om 
gudstjänstens psalmer och 

Frågan

Kyrkvärdarnas viktiga      arbete i kyrkan 

Ljuständning. Kyrkvärd 
Helena Jansson inleder 
gudstjänsten med att tända 
påskljuset.

Psalmböcker. En av upp-
gifterna en kyrkvärd har är 
att dela ut psalmböcker och 
gudstjänstagendor.

Vad är det bästa med 
att vara kyrkvärd?
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Jag har  
ju varit  
kyrkvärd 

här så länge så 
Klockrike kyrka är 
en del av den jag är.
Helena Jansson, Klockrike

” går igenom hur gudstjäns
tens agenda ser ut innan 
den börjar.

Flera besökare kommer 
in genom kyrkporten och  
Helena välkomnar dem alla.

– Här kommer alla vi  
tanter på en gång, skrattar 
en av besökarna.

– Det gör ni rätt i, ni är så 
välkomna, säger Helena.

När alla besökare kommit, 
tagit emot var sin psalmbok 
och slagit sig ner i kyrkbän
karna börjar gudstjänsten. 

Helena inleder med att läsa 
upp vad som kommer att 
ske i kyrkan den närmsta 
framtiden innan det är dags 
för ljuständning och klock
ringning.

Vad är det bästa med att 
vara kyrkvärd?

– Det är så mycket som  
är bra. Jag har ju varit kyrk
värd här så länge så Klock
rike kyrka är en del av den 
jag är, och jag är en del av 
Klockrike kyrka.

Text & foto: Elin Lindell

Kyrkvärdar
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Sommarmusik
 i Borensbergs pastorat

Onsdag 7 juni 18.30
Kristbergs kyrka
"Sommarkänning" 
Klockrike och Borens
bergs kyrkokör och Tjällmo 
kyrkokör sjunger in som
maren under ledning av Åsa 
Arvidsson.

Söndag 11 juni 19.00
Klockrike kyrka
“Sommarglädje“ Odd Fellow 
band, 9 glada musikanter 
underhåller med musik från 
1940talet och framåt.

Söndag 18 juni 18.00
Tjällmo kyrka
"Risbergsorgeln luftas" 
David Löfgren, organist.

Onsdag 21 juni 19.00
Älvestad kyrka 
“Sommarkonsert“
Vox Humana. Emma Lars
son, flöjt, Åke Olsson, piano, 
och UllaMaj Strand, sång.

Onsdag 28 juni 18.30
Kristbergs kyrka
"Dragspelsmusik för själ 
och hjärta" Lars Arvidsson 
och Åsa Arvidsson bjuder 
på musik av bl.a. C. Jularbo, 
A.Walter och G. Verdi.

Söndag 2 juli 18.00
Godegårds kyrka
”Elvislåtar och egna låtar” 
Med prästen HansEric 
Hägg från Snavlunda.

... Christian 
Carlsson,  Lukas 
Bergström & 
Petri Pussinen, 
våra tre nyanställda 
kyrkvaktmästare 
i pasto ratet. Chris
tian Carlsson, har 
tidigare arbetat som 
kyrkvaktmästare i 
Åkerbo församling, 
och Lukas Berg
ström, har tidigare 
varit säsongsanställd 
i Aska församling. Ni 
ska nu främst arbeta 
i Aska församling.  

Vad är det bästa 
med att arbeta som 
kyrkvaktmästare?

 En av de bästa 
sakerna är att få 
vara ute och arbeta, 
och att få följa 
årstiderna, säger 
Christian Carlsson.

  Vad är det som 
inte är bra? Jag gillar 
att vara ute, kroppsarbe
te. Det är ju ett jobb som 
märks, det syns vad man 
gör, säger Lukas Bergström.

Vad ser ni fram 
emot sommar
säsongen?

– Att få bli mer 
insatt och lära mig 
mer. Det ska bli 
intressant, säger 
Christian Carlsson.

– Fint väder, 
säger Lukas Berg
ström.

Petri Pussi
nen har tidigare 
arbetat på lite olika 
platser och tjäns
ter runt om i vårt 
pasto rat  och är nu 

tillsvidare anställd i 
pastoratet.

Vad är det bästa 
med att arbeta 
som kyrkvakt
mästare?

 Det är ett 
väldigt varierande 
arbete, och det 
passar mig bra, sä

ger Petri Pussinen.
Vad ser du fram emot 

sommarsäsongen?
– Lite bättre väder, säger 

Petri Pussinen.

Robert Birgegren är sedan 
1 mars ny församlingsherde 
i församlingarna Aska, 
Västra Ny samt Godegård.

Pekka O Pykäläinen är 
sedan 1 mars församlings
herde i församlingarna  

Borensberg, Fornåsa, 
Klockrike samt Tjällmo. 

Pekka O Pykäläinen:
0141-20 33 12 

Robert Birgegren: 
0141-20 33 14

Hallå där...

föramlingsherdarna i pastoratet

Onsdag 5 juli 19.00
Björkhällakyrkan
"Franska klanger" 
AGAtrion med musik av 
bl.a. Debussy, Massenet, 
Boulanger, Chaminade. 
Anna Ighe Ramqvist, violin, 
Gösta Nylund, piano och 
Andreas Josephson, cello.

Måndag 10 juli 19.00
Hagebyhöga kyrka
”Sommarkryss“
Musikkryss med Jenny  
Egnell, Anton Glans och 
Simon Swahnström.

Onsdag 12 juli 18.30
Kristbergs kyrka
"Längtan heter min arvedel" 
En föreställning om Erik 
Axel Karlfeldt ur hustrun 
Gerdas perspektiv.  
Gripande  gestaltning i 
kombination med intressant 
historik. Vi får höra några 
av Karlfeldts mest älskade 
tonsatta dikter. Linnéa  
Sallay, mezzosopran och 
Åsa Arvidsson, accordeon.

Söndag 16 juli 16.00
Ekebyborna kyrka
“Musikalkavalkad“
Hanna Ulvan och David 
Alvefjord, sång.

Måndag 17 juli 19.00
Varv och Styra kyrka
“Sommarklanger“
AGAtrion med Gösta 
Nylund, piano, Anna Ighe, 
fiol och Andreas Josefsson, 
cello.

Söndag 23 juli 19.00 
Klockrike kyrka
"Sommar, sommar,  
sommar" 
Erik Harrström, flygel 
och sång. Våra mest 
älskade svenska visor 
och ballader, blandat med 
egna komposi tioner och 
improvisa tioner.

Måndag 24 juli 19.00
Fivelstad kyrka
"Svenska örhängen" 
Kalle Sjögren, sång, Daniel 
Jarl, piano.

Onsdag 26 juli 18.30
Kristbergs kyrka
“Himlen är oskyldigt blå” 
Lena Petersson, sång,
och Natasha Innab, piano.

Söndag 30 juli 18.00
Godegård kyrka
”Fri som fågeln…”
Ett program som rymmer 
allt från fransk impres
sionism, svenskt vemod till 
toner från barocken. Emelie 
Gemzell, flöjt, och Anna 
Elisa Lindqvist, sopran.

Måndag 31 juli 19.00
Orlunda kyrka
“Orgelmusik“ 
Orgel konsert med Gun 
Palmqvist.

Söndag 6 augusti 17.00
Fornåsa kyrka
"En salig, somrig blandning" 
Gudrun Rönsen, sång och 
Lars Lundqvist, gitarr.

Måndag 7 augusti 19.00
Västra Stenby kyrka
“Rofylld sommarkväll“
Lena Tjäder, sång och Glenn 
Fransson, kontrabas.

Onsdag 9 augusti 18.30
Kristbergs kyrka
"Sånger för livet"
UllaMaj Strand sång och 
piano, Malin Oliw, sång, 
Owe Strand bas och Åsa 
Arvidsson.

Onsdag 16 augusti 19.00
Björkhällakyrkan
"Visor från nu och förr"
Jonnie Andersson, trubadur.

Söndag 20 augusti 17.00
Lönsås kyrka
“Sommarjazzkväll“
Bengt Åkerfors och  
Oddbandet spelar jazzlåtar 
från 40 och 50talet.

Söndag 20 augusti 18.00
Tjällmo kyrka
”Gör musik - inget krig” 
Blockflöjtsensemblen 
JOLIBRI med vänner.

Söndag 27 augusti 18.00
Godegård kyrka

och 
Söndag 3 septemb. 17.00
Ask kyrka
”Mellan himmel och jord” 
Cantokvartetten.  
Sång och musik med Malin 
Hellqvist, Sara Eriksson, 
Glory Lundgren och Anneli 
Andersson.

Christian 
Carlsson: 

0141-20 33 49

Lukas 
Bergström: 

0141-20 33 50

Petri Pussinen: 
0141-20 33 52



8 9

Aska Församling 
Kyrkorna i Fivelstad, Hagebyhöga, Olunda, Varv och Styra samt Västra Stenby

FÖLJ OSS PÅ 
INSTAGRAM
@svenskakyrkan 
_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan  
i Borensberg

Söndag 4 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden
10.00 Gudstjänst i Varv 
och Styra kyrka.

Måndag 5 juni
Annandag pingst
Andens vind över världen
18.00 Gudstjänst i 
Hageby höga skattegård. 
Medtag kaffekorg.

Tisdag 6 juni
Sveriges Nationaldag
08.00 Sillfrukost i 
Torstorp, Västra Stenby.
Ansv. V. Stenby sockenråd.

Söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
18.00 Familjegudstjänst 
med blås och grill i Hageby
höga kyrka. Elever från 
musikskolan medverkar. 

Söndag 18 juni
Första söndagen 
efter trefaldighet
Vårt dop
18.00 Mässa 
i Orlunda kyrka.

Lördag 24 juni
Midsommardagen
Skapelsen
18.00 Gudstjänst 
i Fivelstad kyrka. 

Söndag 25 juni
Den helige Johannes 
Döparens dag
Den Högstes profet
10.00 Mässa i Västra 
Stenby kyrka.

Söndag 2 juli
Tredje söndagen 
efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
14.00 Gudstjänst i Varv 
och Styra kyrka.

Söndag 9 juli
Fjärde söndagen 
efter trefaldighet
Att inte döma
11.00 Konfirmation med 
mässa i Fivelstad kyrka.

Måndag 10 juli
19.00 “Sommarkryss”  
i Hagebyhöga kyrka.
Musikkryss med Jenny  
Egnell, Anton Glans och 
Simon Swahnström.

Söndag 16 juli
Apostladagen
Sänd mig
14.00 Friluftsgudstjänst 
i Hagebyhöga. 

Måndag 17 juli
19.00 “Sommarklanger” i 
Varv och Styra kyrka. AGA 
trion, Gösta Nylund, piano, 
Anna Ighe, fiol och Andreas 
Josef sson, cello.

Söndag 23 juli
Sjätte söndagen 
efter trefaldighet
Efterföljelse
10.00 Mässa i Orlunda 
kyrka.

Måndag 24 juli
19.00 “Svenska örhängen” 
i Fivelstad kyrka. Kalle 
Sjögren, sång, Daniel Jarl 
piano.

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Stens prästgård.

Måndag 31 juli
19.00 “Orgelmusik“ 
i Orlunda kyrka. 
Orgel konsert med Gun 
Palmqvist.

Söndag 6 augusti
Åttonde söndagen 
efter trefaldighet
Andlig klarsyn
18.00 Mässa i Varv och 
Styra kyrka.

Måndag 7 augusti
19.00 “Rofylld sommar
kväll” i Västra Stenby kyrka. 
Lena Tjäder, sång och Glenn 
Fransson, kontrabas.

Söndag 13 augusti
Nionde söndagen efter 
trefaldighet
Goda förvaltare
15.00 Friluftsgudstjänst 
vid Fivelstad kyrka.

Söndag 20 augusti
Tionde söndagen 
efter trefaldighet
Nådens gåvor
14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Hagebyhöga kyrka.

Söndag 27 augusti
Elfte söndagen 
efter trefaldighet
Tro och liv
10.00 Mässa i Orlunda 
kyrka.

Söndag 3 september
Tolfte söndagen 
efter trefaldighet
Friheten i Kristus
10.00 Gudstjänst i Västra 
Stenby kyrka.

Välkomna till 

Drop-in
dop och vigsel

i Björkhällakyrkan 
den 2 september 

klockan 10.00-15.00
Vi bjuder på kaffe och 
tårta efter ceremonin.

För kyrklig vigsel krävs: 
✓ Hindersprövning  
(från Skatteverket)
✓ Giltig IDhandling
✓ Minst en av er måste 
vara medlem i Svenska 
kyrkan.

För mer information:
svenskakyrkan.se/

borensbergs pastorat

Söndagen 
den 10 september 

 
07.15 Avresa från 
Vadstena.
07.30 Avresa  
från Fivelstad.
07.45 Avresa 
från Motala.
08.00 Avresa från 
Nykyrka.
11.00 Högmässa i Västerås 
domkyrka. Efter mässan 
ser vi på utställningen: 
“Reformation pågår”

13.30 Lunch på Gaggesta 
gården, Vallby frilufts
museum. Rundvandring på 
friluftsmuseet.
Hemfärd med stopp efter 
vägen för fika.

Kostnad: 300 kronor per 
person inkl. lunch och fika.
Sista anmälningsdag: 
31 augusti.
Anmälan till: MariAnn 
Toll 0141-23 01 05 
eller Robert Birgegren, 
robert.birgegren 
@svenskakyrkan.se 

Församlingsresa till Västerås
för Aska, Västra Ny och Godegårds församlingar

Barn- och ungdoms verksamheten i Aska församling 
startar under vecka 36.

Välkomna till

Kyrkrally
i samband med 
Östgötadagarna

den 3 september 
klockan 10.00-16.00 
i pastoratets alla kyrkor 
(utom Björkhälla kyrkan 
som har dropin för dop 

och vigslar den 2/9).
För mer information:
svenskakyrkan.se/

borensbergs pastorat



Borensberg, Klockrike och Tjällmo Församling 
 Kyrkorna i Klockrike, Kristberg, Tjällmo, samt Björkhällakyrkan i Borensberg

Lördag 3 juni
11.00 Konfirmation 
i Klockrike kyrka.
15.00 Konfirmation
i Klockrike kyrka.

Söndag 4 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden
11.00 Mässa i Tjällmo 
kyrka. Tjällmo kyrkokör 
medverkar.

Tisdag 6 juni
Sveriges Nationaldag
18.00 Nationaldagsfirande 
i Tjällmo kyrka. Tjällmo 
kyrkokör medverkar.

Onsdag 7 juni 
18.30 ”Sommarkänning” i 
Kristbergs kyrka. Klockrike 
och Borensbergs kyrkokör 
och Tjällmo kyrkokör 
sjunger in sommaren under 
ledning av Åsa Arvidsson.

Söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
11.00 Mässa i Kristbergs 
kyrka.
19.00 “Sommarglädje” i 
Klockrike kyrka. Odd Fellow 
band, 9 glada musikanter 
underhåller med musik från 
1940talet och framåt. 

Måndag 12 juni
Sommarvandringar i Tjällmo 
varannan vecka jämna 
veckor, med start 12 juni 
18.30. Samling på kyrkans 
parkering. Medtag matsäck.

Söndag 18 juni
Första söndagen 
efter trefaldighet
Vårt dop
10.00 Mässa i Björkhälla
kyrkan.
18.00 “Risbergsorgeln 
luftas” i Tjällmo kyrka
David Löfgren, organist.

Onsdag 21 juni
14.00-16.00 Sommar 
café i Björkhällakyrkan, 
med start den 21 juni. 
Därefter varannan vecka 
till och med 30 augusti.

Lördag 24 juni
Midsommardagen
Skapelsen
17.00 Friluftsgudstjänst 
på gamla kyrkogården i 
Klockrike. Vid regn i kyrkan.

Söndag 25 juni
Den helige Johannes 
Döparens dag
Den Högstes profet
10.00 Ekumenisk guds
tjänst i Salemkyrkan, 
Borensberg.
18.00 Mässa i kapellet, 
Tjällmo kyrka. 

Onsdag 28 juni
18.30 ”Dragspelsmusik för 
själ och hjärta” i Kristbergs 
kyrka. Lars Arvidsson och 
Åsa Arvidsson bjuder på 
musik av bl.a. C. Jularbo, 
A.Walter och G. Verdi.

Söndag 2 juli
Tredje söndagen 
efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
10.00 Mässa i Klockrike 
kyrka.
15.00 Friluftsgudstjänst på 
Gästis i Tjällmo. Kyrkkaffe.

Onsdag 5 juli
19.00 ”Franska klanger” 
i Björkhällakyrkan AGA 
trion med musik av bl.a. 
Debussy, Massenet, 
Boulanger, Chaminade. 
Anna Ighe Ramqvist, violin, 
Gösta Nylund, piano och 
Andreas Josephson, cello.

Söndag 9 juli
Fjärde söndagen 
efter trefaldighet
Att inte döma
10.00 Mässa 
i Björk hälla kyrkan.
18.00 Mässa i kapellet, 
Tjällmo kyrka. 

Onsdag 12 juli 
18.30 ”Längtan heter min 
arvedel” i Kristbergs kyrka.
Dramatik & humor,  
gripande gestaltning i 
kombination med intressant 
historik. Linnéa Sallay, 
mezzosopran och Åsa  
Arvidsson, accordeon.

Söndag 16 juli
Apostladagen
Sänd mig
10.00 Sommargudstjänst 
i Hållingstorp, Kristberg.
19.00 Mässa i Klockrike 
kyrka.

Onsdag 19 juli
18.00 Gudstjänst  
i Hembygdsparken i Tjällmo. 
Kyrkkaffe.

Söndag 23 juli
Sjätte söndagen efter 
trefaldighet
Efterföljelse
10.00 Mässa 
i Kristbergs kyrka.
19.00 ”Sommar, sommar, 
sommar” i Klockrike kyrka. 
Erik Harrström, flygel och 
sång. Våra mest älskade 
svenska visor och ballader, 
blandat med egna kompo
sitioner och improvisa
tioner.

Onsdag 26 juli
18.30 “Himlen är oskyldigt 
blå” i Kristbergs kyrka. 
Lena Petersson, sång,  
och Natasha Innab, piano.

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
10.00 Gudstjänst i 
Björkhällakyrkan.
18.00 Mässa i kapellet, 
Tjällmo kyrka.

Lördag 5 augusti
17.00 Musikgudstjänst i 
Tjällmo kyrka. Avslutning på 
”Musik i hembygdsparken”. 
Körsångare från Tjällmo 
kyrkokör och PROkören.

Söndag 6 augusti
Åttonde söndagen efter 
trefaldighet
Andlig klarsyn
10.00 Mässa 
i Björkhälla kyrkan.
19.00 Gudstjänst 
i Klockrike kyrka.

Onsdag 9 augusti
18.30 ”Sånger för livet”
i Kristbergs kyrka. UllaMaj 
Strand, sång och piano, Ma
lin Oliw, sång, Owe Strand, 
bas och Åsa Arvidsson.

Söndag 13 augusti
Nionde söndagen efter 
trefaldighet
Goda förvaltare
14.00 Gudstjänst i Hag
stugan, Tjällmo. Röda  
korset serverar kyrkkaffe. 

Onsdag 16 augusti 
19.00 ”Visor från nu och 
förr” i Björkhällakyrkan.
Jonnie Andersson, trubadur.

Söndag 20 augusti
Tionde söndagen efter 
trefaldighet
Nådens gåvor
10.00 Mässa  
i Björkhälla kyrkan.
18.00 ”Gör musik 
 inget krig”  
i Tjällmo kyrka.
Blockflöjtsensemblen 
JOLIBRI med vänner.

Söndag 27 augusti
Elfte söndagen efter 
trefaldighet
Tro och liv
10.00 Gudstjänst 
i Kristbergs kyrka.
18.00 Mässa i kapellet, 
Tjällmo kyrka.

Söndag 3 september
Tolfte söndagen efter 
trefaldighet
Friheten i Kristus
14.00 Ekumenisk 
marknadsgudstjänst på 
Svanen, Borensberg. På 
Dagcentralen vid regn. Kör.

Barn- och ungdoms-
verksamheten 

i Borensberg, Klockrike och 
Tjällmo startar vecka 36. 

Babysång i Tjällmo och 
Cantaton startar vecka 37.

Psalmboksgruppen 
startar vecka 36.
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Lördag 3 juni
13.00 Konfirmation 
i Lönsås kyrka.

Söndag 4 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden
11.00 Högmässa 
i Fornåsa kyrka. Tårtkalas.

Tisdag 6 juni
Sveriges Nationaldag
17.00 Nationaldagsfirande 
med musikgudstjänst i 
Lönsås kyrka. Karin West
berg, sång. Anne Eloff och 
Vox Humana medverkar. 
Högtidstal. Kyrkkaffe i 
Lönsåsgården.

Söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
11.00 Högmässa i Ekeby
borna kyrka.

Söndag 18 juni
Första söndagen 
efter trefaldighet
Vårt dop
11.00 Gudstjänst  
i Fornåsa kyrka.

Tisdag 20 juni 
13.30-16.30 Midsommar
café med allsång i Fornåsa 
klockaregård. 

Onsdag 21 juni 
19.00 “Sommarkonsert“ 
i Älvestad kyrka med Vox  
Humana. Emma Larsson, 
flöjt, Åke Olsson, piano, och 
UllaMaj Strand, sång.

Lördag 24 juni
Midsommardagen
Skapelsen
14.00 Gudstjänst 
i Älvestad utekyrka. 
Kyrkkaffe.

Söndag 25 juni
Den helige Johannes 
Döparens dag
Den Högstes profet
16.00 Gudstjänst i Lönsås 
kyrka.

Söndag 2 juli
Tredje söndagen 
efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
14.00 Friluftsgudstjänst  
i gamla prästgården,  
Ekebyborna. Lovisa 
Säfström, fiol och Birgitta 
Säfström, piano.

Söndag 9 juli
Fjärde söndagen 
efter trefaldighet
Att inte döma
11.00 Gudstjänst 
i Ask kyrka.

Söndag 16 juli
Apostladagen
Sänd mig
16.00 “Musikalkavalkad”  
i Ekebyborna kyrka.
En storslagen musikal
konsert i det lilla formatet 
med Hanna Ulvan och  
David Alvefjord, sång, och   
Tobias Johansson, piano.

Söndag 23 juli
Sjätte söndagen 
efter trefaldighet
Efterföljelse
11.00 Högmässa 
i Älvestad kyrka. 

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
11.00 Gudstjänst 
i Lönsås kyrka.

Söndag 6 augusti
Åttonde söndagen 
efter trefaldighet
Andlig klarsyn
17.00 ”En salig, somrig 
blandning”  i Fornåsa kyrka.
Gudrun Rönsen, sång och 
Lars Lundqvist, gitarr.

Söndag 13 augusti
Nionde söndagen 
efter trefaldighet
Goda förvaltare
11.00 Gudstjänst 
i Ask kyrka.

Söndag 20 augusti
Tionde söndagen 
efter trefaldighet
Nådens gåvor
17.00 “Sommarjazzkväll“  
i Lönsås kyrka. Bengt  
Åkerfors och Oddbandet 
spelar jazzlåtar från  
40 och 50talet.

Söndag 27 augusti
Elfte söndagen 
efter trefaldighet
Tro och liv
11.00 Gudstjänst 
i Älvestad kyrka.

Söndag 3 september
Tolfte söndagen 
efter trefaldighet
Friheten i Kristus
17.00 ”Mellan himmel 
och jord” i Ask kyrka.  
Cantokvartetten. 
Sång och musik med Malin 
Hellqvist, Sara Eriksson, 
Glory Lundgren och Anneli 
Andersson.

Barn- och ungdoms-
verksamheten 

i Fornåsa församling 
startar under vecka 36.

Barnkörerna startar 
under vecka 36.

Vox Humana startar tisdag 
12 september 18.30 i 
Fornåsa klockaregård. 
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Fornåsa Församling 
Kyrkorna i Ask, Ekebyborna, Fornåsa, Lönsås och Älvestad Sommarkyrka

Pastoratets kyrkor 
som har sommaröppet:

Fivelstad kyrka,
dagligen från 15 maj 
t.o.m. 31 augusti.
Hagebyhöga kyrka, 
dagligen från 2 maj  
t.o.m. 31 augusti.
Klockrike kyrka, 
fredagar, lördagar och 
söndag i juni, juli och 
augusti mellan klockan 
09.00–18.00. 
Kristberg, vardagar 
mellan klockan 
14.0017.00 från 3 juli 
t.o.m 21 juli.
Orlunda kyrka, 
dagligen från 1 juni 
t.o.m. 31 augusti.
Tjällmo kyrka, 
dagligen mellan klockan 
11.0015.00 från 1 juli 
t.o.m 16 juli.

För besök i övriga  
kyrkor kontakta 
expeditionen för  
aktuella öppettider:

0141-20 33 00

eller besök

svenskakyrkan.se/
borensbergs pastorat

Fint på gravplatserna. Vårplantering var i full gång på 
kyrkogården i Älvestad under mitten av april. 



Söndag 13 augusti
Nionde söndagen 
efter trefaldighet
Goda förvaltare
10.00 Gudstjänst 
i Västra Ny kyrka.
12.00 Mässa 
i Godegårds kyrka.

Söndag 20 augusti
Tionde söndagen
efter trefaldighet
Nådens gåvor
10.00 Kyrkmässa  
i Godegårds kyrka. 
Kyrkan fyller 766 år. 
Emelie Gemzell, flöjt.

Söndag 27 augusti
Elfte söndagen 
efter trefaldighet
Tro och liv
18.00 “Mellan himmel och 
jord” i Godegårds kyrka 
med Cantokvartetten. 
Sång och musik med Malin 
Hellqvist, Sara Eriksson, 
Glory Lundgren och Anneli 
Andersson.

Onsdag 30 augusti 
14.15 Andakt på Solgläntan
15.30 Andakt på Karolinen

Söndag 3 september
Tolfte söndagen 
efter trefaldighet
Friheten i Kristus
12.00 Mässa 
i Västra Ny kyrka.
17.00 Gudstjänst 
i Godegårds kyrka.

Barn- och ungdoms-
verksamheten i Västra Ny 

och Godegård 
startar under vecka 37

Västra Ny kyrkokör 
startar under vecka 36

Västra Ny syförening  
har terminsupptakt  

tisdag 5 september 
klockan 14.00 i Västra Ny 
församlingshem, därefter 
träffas vi jämna veckor.
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Västra Ny & Godegårds Församlingar
Kyrkorna i Västra Ny och Godegård

Söndag 4 juni
Pingstdagen
Den heliga Anden
10.00 Mässa 
i Västra Ny kyrka.
12.00 Mässa 
i Godegårds kyrka.

Måndag 5 juni
Annandag pingst
Andens vind över världen
15.00 Pilgrimsmässa 
i kyrkparken, Västra Ny.

Tisdag 6 juni
Sveriges Nationaldag
09.30 Nationaldagsandakt 
i Medevi Brunn. Tal 
och körsång. Västra Ny 
kyrkokör medverkar. 
Samarr. med Västra Ny 
hembygdsförening.
Mer om Nationaldagens 
händelser i Medevi finns på: 
www.medevibrunn. se
10.45 Ekumenisk national
dagsandakt med Salem på 
Solgläntan. Kaffeservering 
från klockan 10.00.

Söndag 11 juni
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
13.00 Gudstjänst 
i Godegårds kyrka.

Söndag 18 juni
Första söndagen 
efter trefaldighet
Vårt dop
15.30 Gudstjänst 
på Solgläntan.

Lördag 24 juni
Midsommardagen
Skapelsen
11.00 Gudstjänst 
i Medevi 
Brunnskyrka.

Söndag 
25 juni
Den helige 
Johannes 
Döparens dag
Den Högstes 
profet
14.00 Friluftsguds
tjänst vid Ryttartorpet. 
Frälsnings arméns musikkår 
spelar. Medtag kaffekorg 
och något att 
sitta på. Vid regn 
i Västra Ny kyrka. 

Onsdag 28 juni
14.15 Andakt på Solgläntan 
15.30 Andakt på Karolinen.

Söndag 2 juli
Tredje söndagen 
efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
18.00 ”Elvislåtar och 
egna låtar” med prästen 
HansEric Hägg från Snav
lunda i Godegårds kyrka.

Söndag 9 juli
Fjärde söndagen 
efter trefaldighet
Att inte döma
14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Gristorpet. Sång och 
musik med Malin och  
Magnus Hellqvist Samarr. 
med Norra Godegårds 
hembygdsförening som 
även serverar kaffe. 
Vid regn i Björnängsgården.
Kyrkbuss från Nykyrka, 
via Degerön och Godegård. 
För busstider: 
se aktuell 
annons i Corren 
samt predikoturer i MVT.

Söndag 16 juli
Apostladagen
Sänd mig
18.00 Mässa 
i Västra Ny kyrka.

Söndag 23 juli
Sjätte söndagen 
efter trefaldighet
Efterföljelse
18.00 Gudstjänst 
i Godegårds kyrka.

Onsdag 26 juli 
14.15 Andakt på Solgläntan
15.30 Andakt på Karolinen

Söndag 30 juli
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
18.00 ”Fri som fågeln…” 
i Godegårds kyrka. 
Ett program som rymmer 
allt från fransk impres
sionism, svenskt vemod 
till toner från barocken.  
Varje möte i musiken är 
unikt. En upplevelse här 
och nu. Flöjtens och
sopranens klanger ligger 
både nära och långt ifrån, 
svävar fritt i rummet. 
Ibland möts vi, ibland svävar 
vi åt olika håll.  
Emelie Gemzell, flöjt, och 
Anna Elisa Lindqvist, sopran.

Söndag 6 augusti
Åttonde söndagen 
efter trefaldighet
Andlig klarsyn
14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Nubbekullen med 
hembygdsdag. 
Wetterblecket spelar. 
Samarr. med Västra Ny 
Hembygdsförening 

Vad vill du att Svenska
kyrkan ska göra?
Rösta i kyrkovalet 17 september.

svenskakyrkan.se/kyrkoval

Församlingsresa 
till Västerås

för Aska, Västra Ny och 
Godegårds församlingar

Söndagen 
den 10 september 

Läs mer på uppslaget 
för Aska församling.

Skådespel. Dramagruppen 
framträder under en guds-
tjänst i Västra Ny kyrka.



Postadress Box 20, 590 30 Borensberg
Besöksadress Bergvallagatan 3, Borensberg
Telefon 0141-20 33 00
Mejl borensberg.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat
Instagram @svenskakyrkan_borensberg

Expeditionernas öppettider
Borensberg fd Stefanskolan på Bergvallagatan 3
är bemannad hela sommaren varje helgfri vardag 
9.00–12.00. Välkommen att ringa eller besöka oss!

Kyrkorådets ordförande
Sören Hjelm 070-394 04 76
soren.hjelm@svenskakyrkan.se 

Fastighets- och griftegårds- 
utskottets ordförande 
Sven-Inge Levin 
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud
bevakar rättigheterna för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan 
Conny Ringvide    
ringvide@boremail.com 

Behöver du någon att prata med?
Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Våra präster och diakoner lyssnar, och 
det som sägs stannar mellan er. Du kan kontakta en präst eller diakon via telefon eller mejl. 
     
Präster      
Helen Olsson  0141-203310 helen.v.olsson@svenskakyrkan.se
Susanne Juhlin  0141-203311 susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
Pekka O Pykäläinen 0141-203312 pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se
Stefan Bjuvsjö  0141-203313 stefan.bjuvsjo@svenskakyrkan.se
Robert Birgegren  0141-203314 robert.birgegren@svenskakyrkan.se
Susanne Angelöf  0141-203315 susanne.angelof@svenskakyrkan.se 
Hans Eneroth  0141-203316 hans.eneroth@svenskakyrkan.se
     
Diakon     
Nina Tönne  0141-203309 nina.tonne@svenskakyrkan.se  
Roney Petersson  0141-203317 roney.petersson@svenskakyrkan.se

Växeln

0141-20 33 00

Förskolan Stjärnan

0141-20 33 20

Hagebyhögagården 
Tisdagar 09.00–12.00
Godegårds klockaregård 
Onsdagar 09.00–12.00 
Fornåsa klockaregård 
Fredagar 09.00–12.00

Semesterstängt på 
församlingsexpeditionerna 
under vecka 26 samt 2931.


