
 

 Kyrkogården 
 

Nya träd planteras  
 
Traditionen att försköna kyrkogårdarna med omgivande träd är cirka 
150 år. Förr var kyrkogårdarna ganska kala, men genom att plantera 
träd skapades en mer ombonad känsla som vi njuter av än idag. 
Därför fortsätter vi arbetet med att underhålla ett vackert trädbestånd 
på våra kyrkogårdar. 

 
Trädplanteringar kommer att ske i höst på Sproge, Fröjel och Eksta 
kyrkogårdar. Det rör sig om nyplantering eller ersättning för tidigare 
nedtagna träd. De flesta av träden kommer att planteras i en s.k. 
trädkrans längs med kyrkogårdsmurarna.  
 
I Sproge är det tio träd som skall planteras längs östra sidan av 
kyrkogården. Det är lind och lönn som kommer att planteras. 
 
I Fröjel är det en lönn som ska planteras efter ett tidigare nedtaget 
träd. 
 
I Eksta är det två lindar som ska planteras. En av dem som ersättning 
för ett nedtaget äldre och skadat träd. Den andra som ersättning för 
ett yngre toppskadat träd. 
 
Planteringen kommer att ombesörjas av Stånga Trädgård med 
service och skötsel efter planteringen. Träden behöver nämligen 
vattnas och skötas om med näring de första två åren. Träden är även 
försedda med stöd och band under denna period. 
 
Dessutom kommer en flaggstång att resas strax utanför Fröjel kyrkas 
mur mot väg 140. 
 
Kyrkogårdsutskottet, Klinte pastorat. 
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Att leva är ibland 

helt underbart och 

ibland 

fruktansvärt 

hemskt. Kyrkan 

vill finnas där för 

alla, i både glädje och sorg. 
 

När det är svårt kan man få stöd av 

präster och diakoner. Här i Klinte 

pastorat finns Janne Manni och 

undertecknad. Utöver oss präster kan jag 

med glädje nämna att i november börjar 

vår nya diakon, Kim Felixdotter. 
 

Många av oss har fått två sprutor mot 

Covid-19, vilket är väldigt bra för då blir 

vi inte så allvarligt sjuka. Men 

fortfarande sprider vi smittan vidare, så 

en viss försiktighet är ännu 

nödvändig.  Nu när pandemin fortsätter 

att påverka våra liv får vi tänka på all 

Kyrkoherden har ordet! 
den livsvisdom som ryms i den så 

kallade sinnesrobönen: 
 

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera 

det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan och 

förstånd att inse skillnaden." 
 

Vi har Sinnesro-gudstjänster i 

Hamnkyrkan kl 19 den tredje 

torsdagen i varje månad: 21/10 och 

18/11.  
 

Psalm 755 om Jesus: 

”Lita på mig, om du bara tar min 

hand, leder jag dig till en lugn och 

skyddad strand. 

Jag finns här hos dig. Fast vågorna 

går höga kan du lita, lita, lita på 

mig.” 
 

Kent Österdahl, kyrkoherde.  

Tfn: 070-235 14 55    
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Klinte församling   
Församlingsrådets ordf. vakant.    
Vid frågor hör av er till kyrkoherde Kent Österdahl…...070-235 14 55 
 
Fröjel församling 
Församlingsrådets ordf. Lisbeth Jakobsson…………..  070-594 47 86 
 
Eksta församling 
Församlingsrådets ordf. Rolf Fintzer……….……….....070-692 78 95 
 
Sproge församling  
Församlingsrådets ordf. Kjell Olofsson……………...…073-182 57 83 
Bokning av förs.hem: expeditionen……………….……0498-24 00 05 
 
Sanda, Västergarn och Mästerby församling 
Församlingsrådets ordf. Thorbjörn Möllerström…..….. 072-858 94 49 
Bokning av Mästerby församlingshem:  
expeditionen…………………………….………….…...0498-24 00 05 
 
Hejde församling 
Församlingsrådets ordf. Ingegerd Paulin…………..…...0707-42 34 40 
 
Väte församling 
Församlingsrådets ordf. Ingemar Lundqvist………....….070-424 60 34 
 
Klockare Elin Andersson………………………….….... 076-767 64 21 
elin.andersson@svenskakyrkan.se 
Klockare Gunnar Eriksson...……..……………….…..…070-893 12 68 
gunnar.eriksson@svenskakyrkan.se 
Klockare Christina Lidquist…………………….…...…..076-767 64 20 
christina.lidquist@svenskakyrkan.se 
Klockare Emil Lindgren  
Klockare Torbjörn Svensson……………………...…......073-658 25 72 
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 Kontaktuppgifter för Klinte pastorat    
 

Pastorsexpeditionen …………………………...…tfn. 0498-24 00 05 
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se  
Expeditionens besökstider är ons. kl. 10:00-13:00 och fre. kl. 8:00-10:00.  
Övrig kontorstid nås expeditionen per mejl eller telefon. 
Kanslist Suzanne Asklander  
Kyrkskolan 703, 623 76 Klintehamn     
 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/klinte     
 

Kyrkoherde Kent Österdahl………………...………..…0498-24 01 76 
kent.osterdahl@svenskakyrkan.se………………….…..070-235 14 55 
 

Komminister Janne Manni 
janne.manni@svenskakyrkan.se ……………………….070-476 48 35 
 
Diakon, vakant. 
 

Kyrkomusiker Robert Nyström……………….……..….0498-25 18 65 
robert.nystrom@svenskakyrkan.se………….....…..…....072-508 58 65 
 

Kyrkomusiker Erik Tibell………………………...….…0498-24 01 79 
erik.tibell@svenskakyrkan.se……………...………..…..070-315 75 67 
 

Pedagog Anette Torgnysdotter  
anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se      
 

Kyrkorådets ordf. Kjell Olofsson……...…..…….……...073-182 57 83 
 

Informatör Sophie Malmros…….sophie.malmros@svenskakyrkan.se 
 

 

 
 
Om Kyrkfönstret 
Redaktör: Sophie Malmros 
Ansvarig utgivare: Kent Österdahl 
Omslagsbild: Foto: Sophie Malmros 
 

Kyrkfönstret ges ut av Klinte  
pastorat till hushållen i Eksta,  
Fröjel, Hejde, Klinte, Mästerby, 
Sanda, Sproge, Västergarn och 
Väte. 
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Jourhavande präst nås på telefon 112. 

 

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.  

Telefonjouren är öppen nattetid mellan 17.00 och 06.00.  

Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.  

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.  

Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.   

Du får vara anonym. Du behöver heller inte vara troende eller medlem 

i Svenska kyrkan för att ringa. 

Restriktioner och smittskydd 
 

De flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner upphör att gälla 

den 29 september. Men pandemin är inte över, och Klinte pastorat 

har därför valt att fortsatt rekommendera avstånd mellan sällskap och 

att tillämpa ett maxantal besökare i kyrkorna. Ett nytt beslut kommer 

att fattas i december. Detta är för att värna besökares och 

medarbetares hälsa och säkerhet. Var rädda om varandra! 
 

Maxantalet i våra kyrkor är tills vidare: 

Klinte kyrka   70 personer 

Hamnkyrkan   30 personer 

Fröjels kyrka   70 personer 

Eksta kyrka   65 personer 

Sproge kyrka   34 personer 

Sanda kyrka   105 personer 

Västergarns kyrka  44 personer 

Mästerby kyrka  43 personer 

Hejde kyrka   55 personer 

Väte kyrka   80 personer 

mailto:anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se
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Välkomna till Klubben 
 

För dig som går i  mellanstadiet . 
 
 

Vi ses på torsdagar, start den 30 september. 
Vi hämtar från Klinteskolan kl. 15:00 och går 
sedan till Hamnkyrkan. Där äter vi mellis och 
samtalar om livet, dagen eller vad som är viktigt 
för barnen just då. Sedan har vi har olika 
aktiviteter för dagen. Stunden avslutas alltid 
med en liten andakt. 
Vi håller på fram till kl. 17:00. 
 
Välkomna! 
Lisbeth, Inger, Janne, Erik och Sophie.  
 
Obs! Anmäl ert barn till verksamheten för hösten. Först till kvarn gäller.  

tfn Janne 070-476 48 35  
tfn Erik 070-315 75 67 

Välkomna till Kottarna. 
 

För de allra minsta och deras vuxna.    
 
Vi ses på fredagar, start den 7 oktober, i Lilla Salen, 
Klinte församlingshem,  
mellan kl. 9:30-11:30 
 
Vi sjunger tillsammans och sedan blir det fika och fri 
lek. 
 
Fika till självkostnadspris.  
Anmäl er till  sophie.malmros@svenskakyrkan.se 
 
Välkomna 
önskar Lisbeth, Inger, Erik och Sophie,  

Barnverksamheten i höst 
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med de små, är att framförallt de 

vuxna ska få höra, att även om barnet 

är jättelitet så är det också, fullt ut, 

älskat av Gud. Det är ingen skillnad 

på vad man kan eller presterar, i dopet 

får man höra att varenda kotte är 

älskad av Gud. 

Jörgen: Ah, så. Människoapor då? 

Billy: De också. 

Jörgen: Och jaguarer, de är läskiga! 

Billy: De också. Men är inte du från 

Värmland? Du borde vara rädd för 

Färjestadsspelare! Inte jaguarer? 

Jörgen: – 

Billy: Förlåt. Har du någon mer fråga? 

Jörgen: Jo, medlemskap. Blir man 

medlem när man döps? 

Billy: Ja, det blir man.  

Jörgen: Och till dopet igen då, vad 

händer egentligen? Får man en magisk 

mantel eller nåt? 

Billy: Nej, det får man inte. Men alla 

som är med får en påminnelse om att 

ingen egentligen väljer var man föds, 

eller till vilken familj, men Gud älskar 

alla ändå. Varenda en! Det är så 

viktigt i dessa tider när det finns 

rasister och nationalister som inte 

fattat detta. Vi har en planet, en 

mänsklighet, och alla är älskade i 

Guds ögon. 

Jörgen: Även människoapor? 

Billy: Även människoapor 
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Från och med hösten 2021 så 

erbjuder Klinte pastorat fri 

lokalhyra för dopkaffet! Det gäller 

Mästerby, Sproge samt Klinte 

församlingshem. Boka gör du på 

expeditionen: tfn. 0498-24 00 05 

J ö rgen 
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Jörgen undersöker dopet. 

Hej alla brådmogna barn och 

barnsliga vuxna. Idag skall jag fråga 

vår fiktiva präst Billy Munter om vad 

dopet egentligen går ut på! 
 

Jörgen: Hej Billy! 

Billy: Hej Jörgen, trevligt att ses! 

Jörgen: Jo, jag undrar om det här med 

dopet, skendränkning av barn, hur är 

det OK egentligen, eller vad gör ni? 

Billy: Nja, det är ju ingen dränkning, 

eller jo, faktiskt, symboliskt är det så. 

Att vi ”drunknar från det gamla och 

uppstår i det nya”. Men det är inte på 

riktigt, utan alltså bara en bild av vad 

det betyder. Förstår du? Som förr, så 

doppade man hela barnet i vattnet, sen 

klädde man på det en fin klänning då 

barnet var rent, så att säga. 

Jörgen: Ett bad? 

Billy: Ja, typ. Fast idag så skvätter man 

bara lite på huvudet. Det har med 

hygien och bakterier att göra. Så blev 

det bara. 

Jörgen: Ok. Låter skumt, men jag tror 

jag förstår. Får man sitt namn i dopet? 

Billy: Hehe, nej det får man inte. 

Många är ju såklart små när de döps, 

och kanske var det mer så förr, att det 

var första gången släktingar och grannar 

fick höra vad den lille skulle heta. Men 

idag är det inte riktigt så. Barnen har ju 

redan namn. Eller konfirmanden. Eller 

en vuxen.  

Jörgen: Jo, det är ju sant. Konfirmander 

och vuxna. Jag förstår. Men vem döps 

man till då? Det är ju inte en båt med 

champagneflaska med banansmak och 

så? 

Billy: Nej det är sant. Man döps till Gud. 

Till Jesus själv. Och jag tror, att poängen 
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Här är höstens konfirmandträffar! 
 
3 oktober kl. 15:00-19:00 i Hamnkyrkan. 
Träffen avslutas med Lovsångsmässa.  
 
16 oktober  
Pilgrimsvandring mellan Klinte och Fröjel. 
Samling vid församlingshemmet i Klinte kl 10:00  
Vi avslutar i Fröjels kyrka och är färdiga kl. 14:00.  
Medtag dryck och matsäck efter tycke och smak.  
Ha på er bekväma skor och kläder efter väder. 
Sträckan är exakt 8600 meter. 
 
31 oktober Fredsgudstjänst i Hejde.  
Vi samlas i Hejde bygdegård kl. 15:00 och avslutar i 
Hejde kyrka ca kl. 19:00. 
 
28 november 1:a advent.  
Vi ses i Klinte församlingshem kl. 12:00 och beräknas 
vara färdiga kl. 16:00 i Klinte kyrka. 
 
21 december kl 18:00-21:00 
Julfest i Klinte församlingshem.  
 
Janne Manni, präst.  tfn 070-476 48 35 
janne.manni@svenskakyrkan.se 

Konfirmanderna 



 

 

6 

Pastoratsorkestern och 
Koralbrasset 
 

Är du intresserad av någon av 

våra ensembler?  
 

För mer information kontakta  

kantor Robert Nyström 

robert.nystrom@svenskakyrkan.se 

tfn. 072-508 58 65  
B
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Pastoratskören Cikoria 
 

Cikoria har försiktigt börjat repetera igen, 

efter ett längre uppehåll på grund av 

Folkhälsomyndighetens hårda 

pandemirestriktioner gällande kör- och 

musikverksamhet. Vi tillämpar dock 

fortfarande rekommendationerna kring 

avstånd, handtvätt med mera, men träffas på 

onsdagskvällarna och sjunger tillsammans.  
 

Pastoratskören Cikoria leds av Erik Tibell.   

erik.tibell@svenskakyrkan.se             
tfn. 070-315 75 67            

Musikverksamheten 
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Ett stort tack till  

Lions Club 

Klintehamn  

som lämnat ett mycket 

generöst bidrag till 

ungdomsverksamheten  

i Klinte Pastorat! 

Syföreningsauktioner  

 

Klinte syförening  
Hamnkyrkan den 25 november kl. 19:00 
 
Fröjel syförening 
Skolgården 7 december kl. 19:00 
 
Sproge syförening 
Sproge förs.hem 15 oktober kl. 19:00 
 
 

 

Vill du gå med i en syförening? 

 

Klinte syförening. 
Kontakta Eivor Kurki  076-050 32 06 
 
Fröjel syförening 
Kontakta Lisbeth Fredin  0498-24 40 18 



 

 

10 

 

Sinnesrogudstjänster  
 

21/10 
 

18/11 
 

16/12 

 

kl. 19:00 i Hamnkyrkan. 

En sinnesrogudstjänst är 

ett möte mellan kyrkan 

och tolvstegsandligheten. 

Under gudstjänsten finns 

möjlighet att dela sina 

tankar i kampen mot ett 

missbruk. Tillsammans 

läser vi sinnesrobönen. 

 

 

 

Sinnesrobönen 

"Gud, ge mig sinnesro att 

acceptera det jag inte 

kan förändra,  

mod att förändra det jag 

kan  

och förstånd att inse 

skillnaden."  
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Vårt varmaste tack till alla ni som 

hjälpt till att blomstersmycka våra 

kyrkor i Västergarn, Sanda och 

Mästerby! 

 

Klockarna  
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Klinte pastorats almanacka hösten 2021  (oktober-november) 
Ändringar kan bli nödvändiga. Kontrollera därför alltid uppgifterna i 
fredagstidningens predikoturer eller på vår Facebooksida.   

. 

Söndag 3 oktober Den helige Mikaels dag  

Sanda kl. 10:00 Gudstjänst.  

Eksta kl. 13:00 Gudstjänst.  

Hamnkyrkan kl. 18:00 Lovsångsmässa. Konfirmandstart.  

 

Söndag 10 oktober Tacksägelsedagen 

Sproge kl. 10:00  Gudstjänst.  

 

Söndag 17 oktober Tjugonde söndagen efter Trefaldighet 

Mästerby kl. 10:00 Mässa.  

Hejde kl. 13:00 Gudstjänst.  

Fröjel kl. 19:00 Gudstjänst.  

 

Tors 21/10 

Hamnkyrkan kl. 19:00 Sinnesrogudstjänst.  

 

Söndag 24 oktober Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet 

Väte kl. 10:00 Gudstjänst.  

Eksta kl. 13:00 Mässa.  

Hamnkyrkan kl. 18:00 Mässa i Taizé-ton.  

 

 

 Vår  studieverksamhet och våra 
kultur- och musikaktiviteter  
genomförs i samarrangemang med  
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Söndag 31 oktober Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet 

Sproge kl. 10:00 Mässa.  

Västergarn kl. 13:00 Gudstjänst.  

Hejde kl. 18:00 Fackeltåg från bygdegården till kyrkan där vi firar 

Fredsgudstjänst.  

 

Lördag 6 november Alla helgons dag 

Väte kl. 10:00 Högmässa.  

Eksta kl. 19:30 Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Fröjel, Eksta 

och Sproge. 

 

Söndag 7 november Söndagen efter alla helgons dag 

Klinte kl. 15:00 Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Klinte.  

Klinte kl.17:00 Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Klinte.  

Sanda 19:30 Minnesgudstjänst för nyligen avlidna i Sanda, 

Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte. 

 

Söndag 14 november Söndagen före Domssöndagen 

Klinte kl. 10:00 Mässa. 

Sproge kl. 13:00 Gudstjänst.  

Väte kl. 19:00 Gudstjänst.  

 

Tors 18/11 

Hamnkyrkan kl. 19:00 Sinnesrogudstjänst.  

 

Söndag 21 november Domssöndagen 

Hejde kl. 10:00 Högmässa.  

Fröjel kl. 19:00 Gudstjänst.  


