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Act Svenska kyrkans fasteaktion var i år för första gången även en fasteauktion. Växjös Fredrik Modéus
(bror till vår biskop) sålde sitt ishockeyspel. I priset ingick en match mot biskopen. Växjöbon Jonas
Strand vann budgivningen men biskopen vann matchen med 10-4. Sammantaget blev alla vinnare!
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ACT SVENSKA KYRKAN:

Svanen har hittat hem
Biskop Martin Modéus
fotografi ”Januarisvan”
auktionerades ut som en del
av Act Svenska kyrkans
fasteauktion, till stöd för
samhällen som kastats in i
fattigdom till följd av coronapandemin. Södra Vi-Djursdala församling drog det
längsta strået på Traderaauktionen. Nu hamnar
biskopens foto på väggen i
församlingshemmet.
– Vad fin den är!
Södra Vi-Djursdalas kyrkoherde Anita Waernqvist plockar fram
tavlan ”Januarisvan” ur den skyddande bubbelplasten. Tillsammans med kommunikatör Åse
Sjöstedt betraktar hon svanen,
som med höjda vingar majestätiskt reser sig ur vattnet. Nu ska
fågeln få en permanent hemvist i
församlingshemmet i Södra Vi.
De båda kollegorna, kyrkoherden och kommunikatören, är inte
bara goda vänner utan har även
gemensam smak i mycket. Den
dag stiftssidan kommer på besök för att överlämna fotografiet
är de klädda i matchande kavajer
– samma modell, olika färger. Ett
samspelt team. Att ”Januarisvan”
kommer till Södra Vi-Djursdala beror på lagarbetet och sam
synen dem emellan.
började i februari
var det Åse Sjöstedt som fick syn
på tavlan först och bestämde sig
för att försöka buda hem den till
sig, privat. Men strax därpå upptäckte även Anita Waernqvist
svanen, och kom överens med
Åse om att köpa in den till församlingen om den inte blev alltför dyr.
Slutpriset landade inom budNÄR AUKTIONEN

Kyrkoherde Anita Waernqvist och kommunikatör Åse Sjöstedt gläds åt biskopens fotografi ”Januarisvan”.

get: 2 650 kronor blev det, till
förmån för Act Svenska kyrkans
arbete under pandemin. Summan räcker till mer än ett dussin
flyktingbarns skolgång under en
termin, enligt uppgifter på Acts
hemsida. Väl investerade pengar.
Det är alltså i församlingshemmet i Södra Vi fågeln ska hamna.
Vi går in och letar efter en lämplig plats. På väggarna hänger en
samling tavlor som skänkts till
församlingen under åren. Någon
mycket tydlig linje är svår att urskilja – här finns Jesus i olika versioner, Martin Luther hänger i
ett hörn, en älg i profil samt någ-

ra andra naturmotiv finns också
representerade. På en av väggarna syns några hemvävda bonader
med abstrakt mönster.
OM SVANEN ska

upp, så måste någonting ner. Anita och Åse verkar
tycka att det inte gör så mycket;
det kan vara dags att förnya lite.
– Vi har ju fått enormt mycket till församlingshemmet under
åren, allt kan inte vara uppe samtidigt.
Vi slår oss ner med en kopp
kaffe inne i administrations
lokalerna, som ligger i samma
hus som församlingshemmet.

Idag är Anita och Åse de enda som
är på plats. Pandemin har förstås
sänkt aktiviteten här precis som
på andra håll. Men de båda medarbetarna är överraskande positiva när vi talar om församlingslivet under corona. Gudstjänsterna började man tidigt spela in och
lägga på nätet, och har relativt
många tittare. Och konfirmationsundervisningen fortsätter,
med hänsyn tagna till begränsningarna.
om kyrkans roll och
uppgift i ett landsbygdssamhälle.
Här känner nästan alla varandra,
VI PRATAR
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och många är släkt. Kyrkans roll
är viktig som en kontaktyta, såväl
i goda som i svårare tider.
I Södra Vi-Djursdala hänger
kyrkan och samhället ihop. Och
kollegerna i kyrkan hör ihop.
– Här går hela arbetslaget i
kyrkan, säger kyrkoherde Anita.
– Det känns verkligen bra.
Man ser ofta både personal och
förtroendevalda på gudstjänster.
Det tror jag inte är jättevanligt.
Det är kyrkan mitt i byn.
En fin by är det, och en fin kyrka. Här har svanen fått en bra
plats att vara på.
MAX WAHLUND

Laila och Börje Karlsson får Martin Lönnebos stipendium
Kulturpersonligheterna Laila
och Börje Karlsson i Horn
tilldelas Martin Lönnebos
kulturstipendium för år
2020.
Det bestämde stiftsstyrelsen i Linköpings stift vid sitt
möte häromdagen.

De är bägge kyrkvärdar i Horns
kyrka och sjunger i kyrkokören.
Börje spelar också i Horns Musikkår.
Därutöver är Börje och Laila drivande i Horns Bio och Live
Opera från Metropolitan och
Kungliga Operan. De är aktiva
inom scoutrörelsen och nykter-

hetsrörelsen IOGT-NTO sedan
många år genom den helnyktra
Går'n i Horn. De har också startat
soppluncher lokalt.
PRISET KOM som en överraskning.

– Ja, det här var inte väntat,
men väldigt roligt, säger Börje
Karlsson på telefon.

Normalt skulle priset ha delats ut av biskop Martin Modéus
vid stiftsfullmäktiges möte i förra veckan, men pandemiläget gör
att den högtidliga utdelningen av
diplomet får vänta. Prissumman
på 10 000 kronor är dock redan
utbetald.
Pandemin gör också att de of-

fentliga biovisningarna i Horn
har fått upphöra. Men all kultur
är inte inställd. Börje Karlsson
berättar:
– Det går fortfarande för privata sällskap att hyra bion för en
visning. Vi har haft några familjer
som utnyttjat den möjligheten.
MAX WAHLUND

