
 

2 Att få känna 
att man är 
en del av en 

större gemenskap är 
livs avgörande för de 
flesta av oss.

4 En dag i mars 
bjöds barn från 
hela pastoratet 

in till en barnkördag. 
På schemat stod lek, 
sång och gemenskap.

6Unga Vuxna- 
gruppen i 
Borensberg har 

följt Paulus fotspår 
under sin pilgrims-
vandring på Malta.

8Här börjar  
kalendariet 
över pastora-

tets alla händelser 
från den 3 juni till 
den 2 september.

Borensbergs pastorat
Församlingarna i Aska, Borensberg, Fornåsa,  
Godegård, Klockrike, Tjällmo och Västra Ny

Församlingsblad för 
Sommaren 2018



Ledare Notiser

Församlingsbladet ges ut av Svenska kyrkan, Borensbergs pastorat
Ansvarig utgivare Helen Olsson
Layout Elin Lindell
Redaktionen Malin Hellqvist och Sara Ingemarsson
Tryck Noteria Tryckeri, Klockrike
Utdelning NTM Distribution
Med reservation för ändringar – se annons i Corren och predikoturer i MVT

Om gemenskap helt enkelt

Gemenskap är något 
som är viktigt för de 
flesta av oss. Att få 

höra till ett sammanhang, 
att få känna att jag är en del 
av en större gemenskap, att 
få känna att vi betyder nå-
got är livsavgörande för de 
flesta av oss. 

Att det finns platser och 
sammanhang där jag kan 
dela mitt liv med andra gör 
livets väg lite lättare att gå. 
Kyrkan är en sådan gemen-
skap och för mig har den 
varit betydelsefull under 
hela mitt liv.

Det här är sista gången som 
jag får skriva en hälsning i 
Borensbergs pastorats för-
samlingsblad. Jag har fått 
ett nytt arbete som för-
samlingsherde i Gottfrids-
bergs församling i Linköping. 

Det är alltid roligt och 
spännande med ett nytt 
jobb men samtidigt är det 
vemodigt att ta avsked 
av de goda sammanhang 
som jag har haft möjlighet 

att ingå i under de här fem 
åren. För mig personligen 
kommer det nya arbetet att 
innebära mindre resor och 
mera tid med min familj.

Som kyrkoherde har jag  
burit våra sju församlingar 
och vårt pastorat nära  
hjärtat. Jag har tillsammans 
med förtroendevalda och 
personal arbetat för att vi 
ska upptäcka varandra och 
känna gemenskap tillsam-
mans i vårt pastorat. Jag 
känner att jag har fått vara 
med och bidra till det. 

Barnkördagen och pasto-

ratsmässan, som vi får läsa 
om i det här församlings-
bladet, är en del av det 
arbetet. Jag har mött ett 
starkt engagemang för kyr-
kan och en varm gemenskap 
som det har varit gott att få 
vara en del av. Jag kommer 
verkligen att sakna våra 16 
fina kyrkor som jag har upp-
skattat mycket att få vara i 
och leda gudstjänst i.

Söndag den 12 augusti 
klockan 11.00 kommer jag 
att avtackas i Hagebyhöga 
kyrka tillsammans med 
församlingsherde Robert 
Birgegren, som har fått ett 
nytt arbete i Motala för-
samling. 

Du är varmt välkommen 
att vara med då. 
Jag hoppas helt enkelt att vi 
ses till gemen-
skap med var-
andra!

Helen Olsson 
kyrkoherde

Från och med Pingstdagen 
den 20 maj 2018 kommer 
den nya kyrkohandboken 
för Svenska kyrkan att tas 
i bruk. Kyrkohandboken 
innehåller ordningar för 
gudstjänster, till exempel 
högmässa, dopgudstjänst 
och vigselgudstjänst.

Mer information om den 
nya kyrkohandboken hittar 
du här: svenskakyrkan.se/
kyrkohandboken

Låter det bra med Swish 
som betalsätt vid kollekt-
upptagning? Snart är det 
möjligt i alla pastoratets 
kyrkor.

Varje församling kommer 
att få ett unikt Swish- 
nummer som ska använ-
das enbart till kollekter. 
Mer information, om vilket 
swish-nummer som gäller 
samt hur du går till väga för 
att betala med swish, finns i 
den kyrka du besöker.
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Nästa församlingsblad 
kommer i din brevlåda 

lördagen den 
1 september.

Jag har 
mött ett 
starkt  

engagemang för 
kyrkan och en  
varm gemenskap 
som det har varit 
gott att få vara  
en del av. 

”
” Gud slösar med färger och former, dofter och smaker. 

Hela världen är underbar. Mest slösande fantasifull är 
nog Gud en strålande högsommardag. Och ändå, säger 
mormor, så finns det inget som är finare än jag, ett 
litet människobarn.  Eva-Stina Sjöberg, Barnens stora bönbok

Ny kyrkohandbok 
- ny ordning

Mässa med små och stora i Tjällmo

Karneval. Under mässan den 11 februari bjöd barn och unga 
ifrån trakten på sång i Tjällmo kyrka. En festmässa med ut-
klädda barn och bibelutdelning. Efteråt serverades kyrkkorv.

Vardagsgudstjänst i Björkhälla Snart kan du 
swicha kollekt

Låt alla vara med. Varje tisdag klockan 09.00 är det  
vardagsgudstjänst i Björkhällakyrkan, Borensberg. Barnen 
från förskolan Stjärnan deltar aktivt i gudstjänsterna.
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Runt om i pastora-
tet anordnas det 
många olika aktivi-

teter, för både gammal 
och ung. En söndag mitt 
i fastan var det dags för 
barnkördag.

Söndagen den 4 mars hade 
barn från förskoleklass till 
årskurs 6, blivit inbjudna till 
en barnkördag i Björkhälla-

kyrkan. Alla barn från hela 
pastoratet var välkomna att 
delta. 

Totalt var det 18 barn 
som deltog. Dagen inleddes 
med en liten hälsningssång 
för att alla skulle få lära kän-
na varandras namn. En del 
barn kände varandra sedan 
tidigare, en del är medlem-
mar i någon av pastoratets 
barnkörer, andra inte.

Därefter följde sång, 
sånglekar med lek och skutt 
blandat med sångövning 
inför kvällens kommande 
pastoratsmässa. 

Det var många sånger att 
lära sig, flera med texter 
med temat för dagen som 
var ”Kampen mot ondskan - 
Vardagshjältar”.

Stämningen bland barn 
och ledare var härlig och 

humöret bland alla deltaga-
re på topp. 

– Dagen har varit bra, sa 
ett av barnen, och flera an-
dra instämde.

– Ja, det här är roligt!
Efter mycket övning 

och sång blev det dags för 
mellan mål innan pastorats-
mässan skulle inledas.  
Medan barnen vilade lite 
fylldes kyrksalen på med 

församlingsbor. Kyrkklock-
orna ringde till gudstjänst 
och det var dags för barnen 
att göra entré. En uppskat-
tad och trevlig tillställning 
för både gammal som ung.

Välkommen att delta nästa 
gång du med!

I pastoratets barnkörer     får alla vara med

Sång. Barn i åldrarna F-Åk 6 
från hela pastoratet blev 
inbjudna till att delta under 
barnkördagen i Borensberg. 

MER PÅ WEBBEN
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/ 
mer

Pastoratets Barnkördag

Efter sex år med 
tjänste ställe i vackra 
Hagebyhöga, lämnar jag 
min tjänst som försam-
lingsherde i Aska, Västra 
Ny och Godegårds för-
samlingar. Det har varit 
lärorika år då jag fått ha 
många olika roller och 
arbetsuppgifter. 

 Jag vill tacka för alla 
möten med människor i 
glädje och sorg, i vardag 
och helg, för goda med-
arbetare och engagerade 
förtroendevalda. Tack för 
att jag har fått vara er 
präst!

Nu ser jag fram emot 
att vara distriktspräst i 
Charlottenborgskyrkan, 
där jag börjar min tjänst 
den 13 augusti. Dagen 
innan, söndag den 12 
augusti klockan 11.00, 
avtackas jag i Hageby-
höga kyrka. Välkomna!

Tack för tiden 
som präst hos er

Tack för 
att jag 
har fått 

vara er präst!”

Robert 
Birgegren

församlings- 
herde 



Solen värmer, vin-
darna svalkar och 
bekymren känns 

långt borta. Klockan är 
11.00 och vi sitter utan-
för Maltas flygplats och 
väntar på bussen som 
ska ta oss till vårt första 
stopp på denna resa. 

Det är Unga vuxna-gruppen 
i Björkhällkyrkan som jobbat 
ihop pengar för att kunna 
åka till Malta. Planen var 
att utföra en pilgrimsvand-
ring med fokus på Paulus tre 
månader på Malta (Apg 27-
28), och samtidigt få ta del 
av den kultur som Malta har 
att erbjuda.

Resan har vi själva fått 
planera, allt ifrån bokning 
av flyg till vart vandringarna 
ska ta oss.

På fem dagar skulle vi 
upptäcka hela Malta. Vi bör-

jade i söder vid Blue Grotto 
och tog oss till Dingli Cliffs, 
Maltas högsta punkt. 

Därefter besökte vi i  
Mdina och Rabat, där Paulus 
spenderade största delen av 
sin tid på Malta. Vi besökte 
Gozo i väst och utforska-
de Valetta och Ghar Dalam 
Cave i öst. 

En rik resa som gav oss  
mycket tid till eftertanke, 
reflektion och tystnad. Man 
vet aldrig vad man möter 
bortom nästa krön eller vad 
man möter inom sig själv.

Malin Melander

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

Är du gravrätts
innehavare och 
vill ha hjälp med 

gravskötsel?

För mer info kontakta 
expeditionen

0141-20 33 00
eller besök

svenskakyrkan.se/
borensbergs pastorat

Visste du att  
det finns  

dopklänning, 
brudkrona och 

bårtäcke 
till gratis utlåning 

i pastoratet?

För mer info kontakta 
expeditionen

0141-20 33 00
Ett glatt gäng. Måndag den 9 april var det sista gången 
kyrkvärdar och andra intresserade träffades i Björkhälla-
kyrkan för fördjupningskursen ”Kyrkan och miljön - vårt 
ansvar i skapelsen”.  Foto: Helen Olsson

Nyfikenhet på historia. 
Ett 20-tal personer sam-
lades i Fivelstad kyrka för 
att höra byggnadsantikva-
rie Anita Löfgren Ek, från 
Östergötlands museum, 
berättade om byggmäs-
tarfamiljen Nyström som 
präglat östgötskt 1800-
tal. Foto: Helen Olsson

Ön Gozo.  
Mia och 
Becca på 
väg upp till 
byn Xaghra 
för ett 
besök av ett 
förhistoriskt 
tempel, som 
finns med på 
UNESCO:s 
lista över 
världsarv.  
 Foto: 
 Malin 
 Melander

Fördjupningskurs för kyrkvärdar

Kulturarvskväll 
i Fivelstad kyrka

Notiser

En vandring i Paulus fotspår
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LÄS MER
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/ 
mer

Reseskildring

Vackert. Vandring genom 
staden Victoria på Gozo, på 
väg till St George’s Basilica.
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Borensbergs pastorat – Västra delen 
Aska, Godegård & Västra Ny församlingar 

Kyrkorna i Fivelstad, Godegård, Hagebyhöga, Orlunda, 
Varv och Styra, Västra Ny samt Västra Stenby

Första söndagen efter 
trefaldighet
Söndag 3 juni
Vårt dop
10.00 Västra Stenby 
kyrka Gudstjänst.
16.00 Backstugan, 
Västanvik Trivsel guds-
tjänst. Västra Ny kyrkokör 
m.fl. Kaffeservering.

Sveriges Nationaldag
Onsdag 6 juni
08.00 Torstorp,  
Västra Stenby 
Sillfrukost.
09.30 Medevi 
Brunn National-
dags andakt. Tal. 
Västra Ny kyrkokör med-
verkar. Samarr. med Västra 
Ny hembygdsförening.
10.45 Solgläntan  
Ekumenisk nationaldags-
andakt tillsammans med 
Salem. Kaffeservering från  
klockan 10.00.

Andra söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 10 juni
Kallelsen till Guds rike
10.00 Godegårds kyrka 
Mässa.
18.00 Varv och Styra 
kyrka Mässa.

Tredje söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 17 juni
Förlorad och återfunnen
10.00 Västra Ny kyrka 
Gudstjänst.
18.00 Orlunda kyrka 
Mässa.

Midsommardagen
Lördag 23 juni
Skapelsen
10.00 Godegårds kyrka 
Mässa.
18.00 Hagebyhöga kyrka 
Musikgudstjänsten Musik i 
midsommartid med Jenny 
Glans och vänner. 

Den helige Johannes 
Döparens dag
Söndag 24 juni
Den Högstes profet
10.00 Fivelstad kyrka 
Mässa. 

14.00 Ryttartorpet, 
Övralid Friluftsgudstjänst. 
Frälsningsarméns musikkår 
spelar. Medtag kaffekorg 
och något att sitta på. Vid 
regn inne i Västra Ny kyrka.

Onsdag 27 juni
14.15 Solgläntan Andakt. 
15.30 Karolinen Andakt

Apostladagen
Söndag 1 juli
Sänd mig
10.00 Västra Stenby 
kyrka Mässa.
18.00 Godegårds kyrka 
Sommarmusik. Sommar, 
Sommar, Sommar med
Erik Harrström, piano
och sång. En värld av toner 
med sommaren i fokus. 
Våra mest älskade svenska 
visor och ballader, blandat 
med egna kompositioner 
och improvisationer.

Torsdag 5 juli
18.00 Hagebyhögagården 
Grillkväll. Ta med det du vill 
äta och dricka. Grillar finns. 

Vi bjuder på 
kaffe och 
tårta. Ansv. 
Sockenrådet.

Sjätte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 8 juli
Efterföljelse
14.00 Gristorpet,  
Godegård Friluftsguds-
tjänst med sång och musik. 
Samarr. med Norra Gode-
gårds hembygdsförening.
Kaffeservering. 

Kyrkbuss avgår 
från Fivelstad 
kyrka klockan 
12.30, från 

Västra Ny församlingshem 
klockan 13.00, från 
Degerön via Godegårds-
vägen klockan 13.15 samt 
från affären i Godegård 
klockan 13.30.

Kristi förklarings dag
Söndag 15 juli
Jesus förhärligad
14.00 Fivelstad  
Friluftsgudstjänst. Vid regn 
i Fivelstad kyrka. Socken-
rådet anordnar kyrkkaffe.
18.00 Västra Ny kyrka 
Mässa.

Åttonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 22 juli
Andlig klarsyn
10.00 Godegårds kyrka 
Gudstjänst. 
18.00 Varv och Styra 
kyrka Mässa.

Onsdag 25 juli
14.15 Solgläntan Andakt.
15.30 Karolinen Andakt

Nionde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 29 juli
Goda förvaltare
14.00 Stens prästgård 
Friluftsgudstjänst 
Medtag kaffekorg och 
någonting att 
sitta på. Vid regn 
i Västra Stenby 
kyrka.
18.00 Godegårds kyrka 
Sommarmusik. Solte på 
Solskina Musikensemblen 
Quattro Solte med Joel 
Eriksson, Brigitte Larsen, 
Malin Persson och Linnea 
Haase bjuder in till en kväll 
tillägnad torpet Solskina. En 
konsert inspirerad av djur, 
natur och gott umgänge.

Tionde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 5 augusti
Nådens gåvor
14.00 Nubbekullen, 
Nykyrka Friluftsgudstjänst 
med hembygdsdag.  
Wetterblecket spelar. 
Samarr. med Västra Ny 
hembygdsförening.  
Hembygdsdagen börjar 
klockan 14.00. Hantverk, 
lotterier, utställningar och 
kaffeservering.
18.00 Hagebyhöga kyrka 
Mässa.

Elfte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 12 augusti
Tro och liv
11.00 Hagebyhöga kyrka 
Sammanlyst till Pastorats-
mässa. Avtackning av 
församlingsherde Robert 
Birgegren och kyrkoherde 

Helen Olsson.  
Kyrkbuss avgår från 

affären i Godegård klockan 
10.00 och från 
Västra Ny  
församlingshem 
klockan 10.30.

Torsdag 16 augusti
18.00 Nykyrka Pilgrims-
vandring runt byn. Samling 
utanför Västra Ny försam-
lingshem. Soppa serveras  
i församlingshemmet efter 
vandringen.

Tolfte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 19 augusti
Friheten i Kristus
10.00 Godegårds kyrka 
Kyrkmässa. Kyrkan fyller 
767 år.
18.00 Fivelstad kyrka 
Mässa.
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Borensbergs pastorat – Östra delen
Borensberg, Fornåsa, Klockrike och Tjällmo församlingar 
 Kyrkorna i Ask, Ekebyborna, Fornåsa, Lönsås, Klockrike, Kristberg, Tjällmo, 

Älvestad samt Björkhällakyrkan i Borensberg 

Första söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 3 juni
Vårt dop
10.00 Klockrike kyrka 
Mässa.
16.00 Älvestad kyrka 
Sommarmusik med  
Vox Humana. 
17.00 Kristbergs kyrka 
Mässa.

Sveriges nationaldag
Onsdag 6 juni
17.00 Lönsås kyrka 
Nationaldagsfirande med 
musikgudstjänst. Tal.  
Sång och musik. Kyrkkaffe  
i Lönsåsgården.
18.00 Tjällmo kyrka 
Nationaldagsfirande. 
Tjällmo kyrkokör.

Andra söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 10 juni
Kallelsen till Guds rike
10.00 Björkhällakyrkan 
Mässa.
11.00 Ask kyrka Guds-
tjänst.
18.00 Tjällmo kapell
Lekmannaledd gudstjänst.
19.00 Klockrike kyrka 
Sommarmusik. Mikael  
Augustsson - Solokonsert.  
Dragspel och bandoneón.

Måndag 11 juni
18.30 Parkeringen, 
Tjällmo kyrka Sommar-
vandringar i Tjällmo med 
start den 11 juni klockan 
18.30. Därefter varannan 
måndag t.o.m 6 augusti. 
Medtag egen matsäck.

Tredje söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 17 juni
Förlorad och återfunnen
10.00 Kristbergs kyrka 
Mässa.
11.00 Fornåsa kyrka 
Gudstjänst.
18.00 Tjällmo kyrka 
Sommarmusik. Organis-
ten och pianisten Ragnhild 
Pettersson framför musik 
bland annat på den unika 
Risbergorgeln.

Tisdag 19 juni
14.00-16.30 Fornåsa 
klockaregård  
Midsommarcafé med kaffe, 
tårta och allsång. Välkomna!

Midsommardagen
Lördag 23 juni
Skapelsen
14.00 Älvestad utekyrka 
Gudstjänst. Kyrkkaffe.
17.00 Klockrike Gamla 
kyrkogård Frilufts-
gudstjänst. Vid regn inne  
i kyrkan.

Den helige Johannes 
Döparens dag
Söndag 24 juni
Den Högstes profet
10.00 Salemkyrkan, 
Borensberg Ekumenisk 
gudstjänst.
16.00 Lönsås kyrka  
Gudstjänst.
18.00 Tjällmo kapell 
Mässa.

Onsdag 27 juni
19.00 Kristberg kyrka 
Sommarmusik Kantorerna 
och deras ungar. Lovisa 
Säfström, Birgitta Säfström,
            Henrik 
                        Langemyr
          och Gunnel Langemyr.

Barn och ungdoms
verksamheten  
i Aska församling startar 
under vecka 36.
i Västra Ny och  
Godegårds församlingar 
startar under vecka 37.

Helgen 1-2 september
Öppen kyrka under  
Östgötadagarna
Hagebyhöga kyrka
lördag och söndag  
kl. 10.0018.00

Fivelstad kyrka
lördag och söndag  
kl. 10.0018.00

Orlunda kyrka
lördag och söndag  
kl. 10.0018.00

Västra Stenby kyrka
lördag och söndag  
kl. 10.0018.00

Västra Ny kyrka
lördag och söndag
kl. 10.0018.00

Godegårds kyrka
lördag och söndag  
kl. 10.0018.00
Utställning i församlings-
hemmet, av tavlor och 
annat hantverk.
Kaffeservering.

Mer info på: 
svenskakyrkan.se/ 

borensbergspastorat

Trettonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 26 augusti 
Medmänniskan
10.00 Varv och Styra 
kyrka Gudstjänst.
16.00 Backstugan, 
Västanvik Gudstjänst och 
trivsam samvaro. Grillkorv 
och tipsrunda.

Onsdag 29 augusti
14.15 Solgläntan Andakt.
15.30 Karolinen Andakt

Lördag 1 september
10.00 Grönberg - Stora 
Forsa Pilgrimsvandring 
med Frälsarkransen som 
ledstjärna. 

Start 10.00 vid Grönberg, 
Godegård. Vi går cirka 10 
km på fyra timmar med 
många uppehåll. Vi avslutar 
med en gemensam måltid, 
då vi kan dela tankar och 
reflektioner. Vi delar på  
kostnaden för mat.
Anmälan senast 29/8 till 
Viola 07052 68 482,  
norehoff@hotmail.com  
eller Carola 07067 28 662,  
carola.mattsson@gmail.com

Lördag 1 September
18.00 Fivelstad kyrka 
Helgmålsbön. Sång av  
Ungdomskören.
18.00 Västra Ny kyrka 
Helgmålsbön.

Fjortonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 2 september
Enheten i Kristus
10.00 Västra Stenby 
Mässa.
14.00 Västra Ny kyrka 
Lekmannaled gudstjänst 
med musik. Kyrkkaffe.
18.00 Godegårds kyrka 
Sommarmusik. One way 
Brothers, en vokal kvartett 
med piano som enda  
ackompanjemang.  
Programmet präglas såväl 
av humor som eftertanke 
med det kristna budskapet 
som röd tråd. Medlemmar: 
Pelle Bengtsson, bas, Håkan 
Isaksson, baryton, Peppe 
Huss, 2:a tenor, Bengt  
Johansson, 1:a tenor, 
Stephan Berg, piano.



Elfte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 12 augusti
Tro och liv
11.00 Hagebyhöga kyrka 
Sammanlyst till  
Pastoratsmässa. Avtackning 
av församlingsherde Robert 
Birgegren och kyrkoherde 
Helen Olsson. 
17.00 Lönsås kyrka  
Sommarmusik.

Onsdag 15 augusti
14.00 Björkhällakyrkan 
Sommarcafé. Välkomna! 

Tolfte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 19 augusti
Friheten i Kristus
11.00 Ekebyborna kyrka 
Högmässa.
14.00 Hagstugan,  
Tjällmo Sommarmusik 
med friluftsgudstjänst. 
Röda korset inbjuder till 
kyrkkaffe. Håkan Nilsson 
och Lena Pettersson, sång.
17.00 Klockrike Gamla 
kyrkogård Frilufts-
gudstjänst.  
Vid regn inne i kyrkan.
19.00 Björkhällakyrkan 
Sommarmusik. Trio Alve, 
som består av sångarna 
Fredrik Samuelsson, bas, 
Elsa Rosengren, lyrisk  
sopran och Tobias  
Bennsten, baryton.  
De bjuder på ett   
varierat program med allt 
från opera och klassisk 
musik till visor och pop.

Lördag 25 augusti
11.00 Tjällmo kyrka  
Konfirmation.

Trettonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 26 augusti 
Medmänniskan
10.00 Kristbergs kyrka 
Gudstjänst.
11.00 Älvestad kyrka 
Högmässa.
17.00 Ask kyrka Sommar-
musik. Taubetolkarna  
blandar och ger med  
Kennet Edlund, dragspel 
och Jan Wahlström, gitarr 
och sång.

Fjortonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 2 september
Enheten i Kristus

14.00 Svanen, 
Borensberg  

Ekumenisk 
marknadsgudstjänst 

På Dagcentralen vid regn. 
Kör.
18.00 Tjällmo kapell 
Mässa.
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Apostladagen
Söndag 1 juli
Sänd mig
10.00 Klockrike kyrka 
Pilgrimsmässa.
14.00 Gamla präst-
gården, Ekebyborna 
Friluftsgudstjänst. 
Sommarkör. Kaffeservering.
17.00 Kristbergs kyrka 
Gudstjänst.
18.00 Tjällmo kapell 
Lekmannaledd gudstjänst.

Onsdag 4 juli
14.00 Björkhällakyrkan 
Sommarcafé. 
Välkomna! 

Sjätte söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 8 juli
Efterföljelse
10.00 Björkhällakyrkan 
Lekmannaledd gudstjänst. 
11.00 Ask kyrka  
Högmässa.
17.00 Fornåsa kyrka 
Sommarmusik. Jan Gus-
tavsson, trumpet och Åke 
Olsson, piano

Onsdag 11 juli
19.00 Kristbergs kyrka 
Sommarmusik. Sång och 

musik med Mia Kobli, 
Daniel Kobli och 

Jonnie Andersson.

Kristi förklarings dag
Söndag 15 juli
Jesus förhärligad
10.00 Kristbergs kyrka 
Mässa.
11.00 Älvestad kyrka 
Gudstjänst.
16.00 Ekebyborna kyrka 
Sommarmusik. En salig 
somrig blandning med 
Gudrun Rönsen, sång och 
Lasse Lundqvist, gitarr.
19.00 Klockrike kyrka 
Mässa.

Onsdag 18 juli
14.00 Björkhällakyrkan 
Sommarcafé. Välkomna! 
18.00 Hembygdsparken, 
Tjällmo Gudstjänst med 
sång och musik. Jonas  
Folkesson, sång. Kyrkkaffe.

Åttonde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 22 juli
Andlig klarsyn
16.00 Lönsås kyrka  
Gudstjänst.
19.00 Björkhällakyrkan 
Sommarmusik. Jonas  
Folkesson, sång. Daniel 
Cassel, gitarr.

Nionde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 29 juli
Goda förvaltare
10.00 Kristbergs kyrka 
Gudstjänst.
11.00 Älvestad kyrka 
Högmässa. 
18.00 Tjällmo kapell 
Mässa.

Onsdag 1 augusti
14.00 Björkhällakyrkan 
Sommarcafé. Välkomna! 
19.00 Kristbergs kyrka 
Sommarmusik. Danser och 
romanser med Natalia och 
Konstantin Shakov, piano 
och violin.

Tionde söndagen  
efter trefaldighet
Söndag 5 augusti
Nådens gåvor
10.00 Björkhällakyrkan 
Mässa.
11.00 Fornåsa kyrka 
Högmässa.
18.00 Tjällmo kapell 
Gudstjänst.
19.00 Klockrike kyrka 
Sommarmusik. Frida  
Johansson bjuder på folk-
musik med sin trio med 
sång, fiol och cello. Frida är 
bördig från Klockrike.

Onsdag 8 augusti
19.00 Kristbergs kyrka 
Sommarmusik. Odd Fellow 
band. Nio glada musikanter 
underhåller med musik från 
1940-talet och framåt.

Barn och ungdoms
verksamheten 
i Borensberg, Fornåsa, 
Klockrike och Tjällmo  
församlingar startar  
under vecka 36.

Församlingsresa för  
Borensbergs församling

lördag den 
8 september

Mer information kommer.

Församlingsresa för  
Tjällmo församling

lördag den 
8 september

Mer information kommer.

Helgen 1-2 september
Öppen kyrka under  
Östgötadagarna

Tjällmo kyrka 
lördag och söndag  
kl. 12.0018.00
Lördag 1/9 - guidning  
och kaffeservering. 
Söndag 2/9 – visning  
av inventarier i kyrkan.

Ask kyrka  
lördag kl. 14.0017.00, 
söndag kl. 14.0018.00
Söndag 2/9 - 14.00 
Visning av Gunnar  
Nordanskog; kyrktorn  
och renovering.  
Kaffeservering. 

Mer info på: 
www.svenskakyrkan.se/

borensbergspastorat



Kontaktuppgifter till alla anställda i pastoratet
Administration  0141-
Helene Leander  203301  helene.leander@svenskakyrkan.se 
Elin Lindell  203302  elin.lindell@svenskakyrkan.se  
Malin Helgesson  203303  malin.helgesson@svenskakyrkan.se 
Gunnel Irewall  203305  gunnel.irewall@svenskakyrkan.se 

Präster
Helen Olsson  203310  helen.v.olsson@svenskakyrkan.se
Susanne Juhlin  203311  susanne.juhlin@svenskakyrkan.se
Pekka O Pykäläinen  203312  pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se
Stefan Bjuvsjö  203313  stefan.bjuvsjo@svenskakyrkan.se
Robert Birgegren  203314  robert.birgegren@svenskakyrkan.se
Susanne Angelöf  203315  susanne.angelof@svenskakyrkan.se
Gunilla Markgren  203318 gunilla.markgren@svenskakyrkan.se

Diakon
Marie Johansson  203309  marie.johansson1@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger
Maud Hallerfelt  203319  maud.hallerfelt@svenskakyrkan.se
Kristina Johansson  203317  kristina.x.johansson@svenskakyrkan.se

Förskolan Stjärnan  203320 forskolan.stjarnan.borensberg@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare
Lena Olofsson  203322  lena.olofsson@svenskakyrkan.se
Carina Dalhammer Caesar  203322 carina.dalhammer.caesar@svenskakyrkan.se
Emma Johansson  203323 emma.kristina.johansson@svenskakyrkan.se
Birgitta Staaf  203324  birgitta.staaf@svenskakyrkan.se
Lisen Lingefors  203325  lisen.lingefors@svenskakyrkan.se
Sara Ingemarsson  203326  sara.ingemarsson@svenskakyrkan.se
Mia Vidlund  203327  mia.vidlund@svenskakyrkan.se
Sofia Wall   203328  sofia.wall@svenskakyrkan.se 

Kyrkomusiker
Åsa Arvidsson  203330  asa.m.arvidsson@svenskakyrkan.se
Natasha Innab  203331  natasha.innab@svenskakyrkan.se
Anne Eloff  203332  anne.eloff@svenskakyrkan.se 
Jenny Glans  203333  jenny.glans@svenskakyrkan.se
Malin Hellqvist  203334  malin.hellqvist@svenskakyrkan.se
Ulla-Maj Strand  203335  ulla-maj.strand@svenskakyrkan.se

Vaktmästare      
Bo Westerin  203340  bo.westerin@svenskakyrkan.se
Per Karlsson  203341  per.m.karlsso@svenskakyrkan.se
Lennart Lundström   203342  lennart.lundstrom@svenskakyrkan.se
Johan Andersson   203344  johan.s.andersson@svenskakyrkan.se
Jörgen Månsson   203345  jorgen.mansson@svenskakyrkan.se
Ingemar Törnroth  203346  ingemar.tornroth@svenskakyrkan.se
Kenneth Carlsson  203347  kenneth.carlsson@svenskakyrkan.se
Anna Egberth   203348  anna.egberth@svenskakyrkan.se
Christian Carlsson  203349  christian.carlsson@svenskakyrkan.se
Lukas Bergström  203350  lukas.bergstrom@svenskakyrkan.se
Jimmy Willén  203351  jimmy.willen@svenskakyrkan.se
Petri Pussinen   203352  petri.pussinen@svenskakyrkan.se 

Stefanskolan
Stefanskolan
Stefanskolan
Stefanskolan

Stefanskolan
V.Ny/Gdg
Björkhälla 
Fornåsa
Hagebyhöga
Björkhälla

Björkhälla

Hagebyhöga
Björkhälla

Tjällmo
Tjällmo
Aska
V.Ny/Gdg
V.Ny/Gdg
Björkhälla/Fornåsa
Björkhälla
Björkhälla/Fornåsa

Björkhälla
Björkhälla
Fornåsa
Hagebyhöga
V.Ny/Gdg
V.Ny/Gdg

Stefanskolan
Björkhälla
Björkhälla
V.Ny/Gdg
V.Ny/Gdg
Fornåsa 
Fornåsa
Fornåsa
Aska
Aska
Fornåsa
Björkhälla

Sommarmusik
 i Borensbergs pastorat

Söndag 3 juni
16.00 Älvestad  
kyrka med Vox Humana. 

Söndag 10 juni
19.00 Klockrike kyrka  
Solo konsert Mikael  
Augustsson, bandoneón 
och dragspel.

Söndag 17 juni
18.00 Tjällmo kyrka  
Organisten och pianisten 
Ragnhild Pettersson fram-
för orgel och pianomusik.

Onsdag 27 juni
19.00 Kristberg kyrka  
Kantorerna och deras ungar 
Lovisa Säfström , Birgitta 
Säfström, Henrik Langemyr 
och Gunnel Langemyr.

Söndag 1 juli
18.00 Godegårds kyrka 
Sommar, Sommar, Sommar 
Erik Harrström, piano och 
sång. En värld av toner med 
sommaren i fokus.

Söndag 8 juli
17.00 Fornåsa kyrka 
Jan Gustavsson, trumpet 
och Åke Olsson, piano.

Onsdag 11 juli
19.00 Kristberg kyrka 
Sång och musik med Mia 
Kobli, Daniel Kobli och  
Jonnie Andersson.

Söndag 15 juli
16.00 Ekebyborna kyrka
En salig somrig blandning 
med Gudrun Rönsen, sång 
och Lasse Lundqvist, gitarr.

Söndag 22 juli
19.00 Björkhälla kyrkan 
Jonas Folkesson, sång. 
Daniel Cassel, gitarr.

Söndag 29 juli
18.00 Godegårds kyrka 
Solte på Solskina Musik-
ensemblen Quattro Solte 
med Joel Eriksson, Brigitte 
Larsen, Malin Persson och 
Linnea Haase bjuder in till 
en kväll tillägnad torpet 
Solskina. En konsert inspir-
erad av djur, natur och gott 
umgänge.

Onsdag 1 augusti
19.00 Kristbergs kyrka  
Danser och romanser  
Natalia och Konstantin  
Shakov, piano och violin.

Söndag 5 augusti
19.00 Klockrike kyrka 
Frida Johansson bjuder på 
folkmusik med sin trio, med 
sång, fiol och cello.

Onsdag 8 augusti
19.00 Kristberg kyrka 
Odd Fellow band under-
håller med musik från 
1940-talet och framåt.

Söndag 12 augusti
17.00 Lönsås kyrka

Söndag 19 augusti
14.00 Hagstugan, Tjällmo 
Håkan Nilsson och Lena 
Pettersson, sång. Kyrkkaffe.
19.00 Björkhällakyrkan 
Trio Alve - sångarna Fredrik 
Samuelsson, bas, Elsa 
Rosengren, lyrisk sopran 
och Tobias Bennsten, bary-
ton. De bjuder på ett vari-
erat program med allt från 
opera och klassisk musik till 
visor och pop.

Söndag 16 augusti
16.00 Ask kyrka 
Taubetolkarna blandar och 
ger med Kennet Edlund, 
dragspel och Jan Wahl-
ström, gitarr och sång.

Söndag 2 september
18.00 Godegårds kyrka 
One way Brothers, en vokal 
kvartett med piano som 
enda ackompanjemang. 
Programmet präglas såväl 
av humor som eftertanke 
med det kristna budskapet 
som röd tråd. Medlemmar: 
Pelle Bengtsson, bas, Håkan 
Isaksson, baryton, Peppe 
Huss, 2:a tenor, Bengt  
Johansson, 1:a tenor, 
Stephan Berg, piano.
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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
Pastoratsexpeditionen, Bergvallagatan 3 i Borensberg,
är bemannad varje helgfri vardag klockan 9.00–12.00
Välkommen att ringa eller besöka oss!

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

Kyrkofullmäktiges ordförande 
Sven-Inge Levin, 070-608 46 67 
sven-inge.levin@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud
bevakar rättigheterna för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan 
Conny Ringvide, 073-049 48 48  
ringvide@boremail.com 

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 29-32.

Här är det sommaröppet i pastoratets kyrkor
Fivelstad kykra har 
öppet varje dag mellan 
klockan 08.00-18.00 
under perioden 10 maj till 
2 september.

Klockrike kyrka har 
öppet fredagar, lördagar 
och söndagar mellan 
klockan 09.00-18.00 
under juni, juli och augusti.

Godegårds kyrka har 
öppet under dagtid på 
vardagar samt lördag och 
söndag mellan klockan 
10.00-18.00 under  
preioden 1 maj till  
2 september.

Orlunda kyrka har öppet 
varje dag 
mellan klockan 
08.00-18.00 
under perioden 
1 maj till 
2 september.

Hagebyhöga kyrka har 
öppet varje dag mellan 
klockan 09.00-18.00 
under perioden 1 maj till 
2 september.

Tjällmo kyrka har öppet 
varje dag mellan klockan 
11.00-15.00 under 
perioden 1 juli till 15 juli.

Västra Stenby kyrka 
har öppet lördagar och 
söndagar mellan klockan 
10.00-18.00 under 
juni, juli och augusti.


