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Kyrkoherden har ordet! 

Hej alla läsare av Kyrkfönstret! 

Till julhelgen brukar det komma 

fler än vanligt till 

gudstjänsterna. Det är 

jätteroligt! Satsningen börjar 

redan i advent, den tid som förr 

kallades för julfasta. 

 

Kyrkvärdarna planerar kyrkkaffe 

och kyrkskjutsar, körsångarna 

tränar för glatta livet, klockarna 

pyntar och gör fint, kantorerna 

övar och ordnar bra musik, 

prästerna förbereder givande 

gudstjänster. Välkomna!  

Vi blir glada när ni kommer! 

Vid Hamnkyrkans 

julkrubbesamling på julaftons 

förmiddag, brukar vi fylla kyrkan 

med över hundra personer. För att 

undvika trängsel gör vi därför detta 

pandemi-år så att vi dubblerar.  

Vi har julkrubbeandakt  

både kl 09:30 och 11:00. 

Den här tiden på året handlar om  

 

att Gud blev människa. En nyttig 

påminnelse för oss. Vi behöver 

påminna oss om att alla människor 

har samma värde, för i Guds ögon 

är vi alla lika värdefulla, var och en 

av oss. Vi kan alla hjälpas åt så att 

ingen behöver vara ensam i jul! 

Årets julaftonsfirande i 

Hamnkyrkan blir i form av Julgröt 

och skinkmacka (med alternativt 

pålägg). Se mer info på sidan 9. 

Gud blev människa. Jag ber att 

Advent, Jul, Nyår och Trettondedag 

blir ett firande där vi alla släpper in 

både Gud och våra medmänniskor! 

 

- Kent Österdahl, 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 
Klockare Elin Andersson………………………….….... 076-767 64 21 
elin.andersson2@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……………………………..…..076-767 64 22  
emil.lindgren@svenskakyrka.se 
Klockare Tina Calmerås Müller……………...…...…......076-767 64 23 
tina.mueller@svenskakyrka.se 

mailto:christina.lidquist@svenskakyrkan.se


 

 

 Vår  studieverksamhet och våra 
kultur- och musikaktiviteter  
genomförs i samarrangemang med  

Kontaktuppgifter för Klinte pastorat    
 

Pastorsexpeditionen …………………………...…tfn. 0498-24 00 05 
E-post: klinte.pastorat@svenskakyrkan.se  
Expeditionens besökstider är mån-tor kl. 10:00-12:00 och 13:00-15:00.  
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.oesterdahl@svenskakyrkan.se………………….…..070-235 14 55 
 

Komminister Janne Manni 
janne.manni@svenskakyrkan.se ………….…………….070-476 48 35 
 
Diakon Kim Felixdotter……...………………………….070-205 71 59 
kim.felixdotter@svenskakyrkan.se 
 

Kyrkomusiker Robert Nyström……………….……..….0498-25 18 65 
robert.nystroem@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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Varje fredag kl 14:00  

är det andakt på Åvallegården.   

Nomineringsmöte  
till församlingsrådet i Väte kyrka  

den 5/12 kl 13:00  

efter gudstjänsten.  

Vad är då ett församlingsråd och vad 

förväntas av en om man ställer upp? 

Jo, i tex Väte församlingsråd 

diskuterar man allt som har med 

kyrkan och kyrkogården att göra.  

Vad man önskar och behöver.  

Likaså om gudstjänstlivet, om man vill 

vara kyrkvärd, eventuell verksamhet 

m.m. Diskussionen är fri och väldigt 

lokal. Församlingsrådet brukar ses 4-6 

ggr per år, kvällstid, vardagar. 
 

Välkommen till både gudstjänst 

och nomineringsmöte! 

Klucku Tei på måndagar 
 

Kottarna 
Fredagar i Klinte församlingshem  
kl. 9:30-11:30. 
Sång och lek för de allra minsta och deras 
vuxna. Fika till självkostnadspris. 
 
Klubben 
Torsdagar i Hamnkyrkan  
kl. 15:00-17:00.  
För dig som går i mellanstadiet.  
Vi hämtar vid Klinte skola. 
Häng, pyssel, lekar och andakt.  

Kyrkis i Klinte och Sanda samt 
Sanda Barnkör 
Om pandemin ger sig och vi får 
möjlighet så är planen att köra igång 
barnkören och kyrkisgrupperna igen 
under vårterminen.  
Håll utkik i våra informationskanaler! 

Barnverksamheten  

OBS! Inte i någon av våra sammankomster får det samlas fler än 100 
personer! Detta gäller från 1 december tills vidare.  
Fler restriktioner kan tillkomma framöver pga pandemin. 

mailto:anette.torgnysdotter@svenskakyrkan.se


 

 

Vid ett besök under byggandets gång 

träffar jag Niklas Kinberg från 

Byggnadshyttan och byggnadsantikvarie 

Anna Plahn. De diskuterar olika 

lösningar på de förändringar som 

hissbygget medför. 

Antikvariens roll är att se till att 

kulturvärdena och det visuella intrycket 

bevaras. Tanken är att hissen inte ska 

synas förrän den används - allt för att 

bevara upplevelsen av det medeltida 

kyrkorummet. Visserligen måste vår 

tid också få göra sitt avtryck, men det 

får inte kännas alltför modernt. Det 

gäller att balansera det nya med god 

smak. Anna inspekterar ljusramperna 

som ska fällas in i trappan.  

”Visst är vissa saker moderna, men 

det får inte kännas som att man sitter 

i ett flygplan”, säger Anna. De här 

ljusramperna får godkänt. 

Byggnadshyttan är vana vid att 

förhålla sig till de medeltida 

byggnadernas värde såväl som 

egenheter. Det är ibland en utmaning 

att anpassa sig efter de ovanliga 

måtten i de gamla kyrkorna. Niklas 

Kinberg berättar till exempel att 

dörrarna behövde höjas och då 

upptäckte man att dörrbladen var 

olika höga.  

Brädgolvet diskuteras också. Nya 

brädor kommer att åldras med tiden 

men ser väldigt ljusa ut först. Ska 

man då behandla med lut? Anna och 

Niklas beslutar att först se hur det nya 

golvet upplevs när det väl är lagt. 

       Text och foto: Sophie Malmros 

Nu ska det bli enklare att komma in i 
Mästerby med rullstol eller rullator. 
En ny trappa på insidan möts av en 
hiss i golvet. Före och efter 
användning är hissen nedsänkt i 
golvet. En liknande hiss finns redan i 
domkyrkan vid trappteget upp till 
koret. 

P.S. Hissen är nu färdiginstallerad och 
redo att användas. D.S. 

Förbättrad tillgänglighet i Mästerby kyrka. 
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Under våren startar Klinte pastorat ny verksamhet för dig som går i 
årskurs 6-9 och vill hitta på nåt efter plugget.  
Det blir på fredagar efter skolan, klockan 15:00-18:00, Hamnkyrkan i 
Klintehamn (Norra Kustvägen 28). 
 
Vi fikar, snackar, umgås och hittar på grejer tillsammans! Det är upp till oss 
som kommer; vad vill vi göra? I Hamnkyrkan kommer det finnas möjlighet 
att spela spel, kolla på film, spela pingis, fika eller bara snacka lite. Det finns 
också möjlighet att spela musik: vi har trumset, elgitarr, elbas, piano, 
sånganläggning och en del annan utrustning för musikskapande. Självklart 
kan man inte göra allt samtidigt, men vi som är där bestämmer tillsammans 
vad vi vill göra. Verksamheten kommer ledas av Janne Manni som är präst, 
och av Erik Tibell som är musiker.  
Välkommen till Hamnkyrkan på fredagar efter skolan, du också! 

Janne  & Erik  

after school 
H A M N K Y R K A N  
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Söndag 16 januari  Andra söndagen efter Trettondedagen  
Mästerby kl. 10:00 Gudstjänst i församlingshemmet.  
Eksta kl. 15:00 Familjegudstjänst med dopänglar.  
Hamnkyrkan kl. 18:00 Lovsångsmässa.  
  

Tor 20/1 
Hamnk:an kl. 19:00 Sinnesrogudstjänst. 
 

Söndag 23 januari  Tredje söndagen efter Trettondedagen  
Sproge  kl. 10:00 Gudstjänst i församlingshemmet.  
Hamnkyrkan kl. 13:00 Gudstjänst.  
Väte kl. 19:00 Mässa i församlingshemmet.   
  

Söndag 30 januari  Fjärde söndagen efter Trettondedagen  
Sanda kl. 10:00 Gudstjänst i prästgårdskapellet. 
Hejde kl. 13:00 Gudstjänst.  
Fröjel kl. 19:00 Mässa.  
  

Söndag 6 februari  Kyndelsmässodagen 
Hamnkyrkan kl. 10:00 Mässa.  
Eksta kl. 13:00 Gudstjänst i sakristian.   
Västergarn kl. 19:00 Mässa. 
  

Söndag 13 februari  Septuagesima 
Sproge kl. 10:00 Mässa i församlingshemmet. 
Väte kl. 13:00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Hamnkyrkan kl. 18:00 Lovsångsmässa. 
 
Tor 17/2 
Hamnk:an kl. 19:00 Sinnesrogudstjänst.  
  

Söndag 20 februari  Sexagesima  
Hejde  kl. 10:00 Mässa.  
Mästerby kl. 13:00 Gudstjänst i församlingshemmet.  
Fröjel kl. 19:00 Gudstjänst.  
  

Söndag 23 februari  Fastlagssöndagen  
Eksta kl. 10:00 Mässa i sakristian.   
Hamnkyrkan kl. 13:00 Gudstjänst.  
Sanda kl. 19:00 Gudstjänst i prästgårdskapellet.  
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Vår nya diakon.  
Kim Vestermark Felixdotter kommer till 

Gotland ända från Norrland. Vi bad henne att 

berätta lite om sig själv. 
 

Kim skriver att hon gillar djur och natur och 

har bott både i stad och på landet. Hennes 

fritidsintressen är att vara ute i naturen eller 

smida i silver. Hon har tre barn och två 

barnbarn. Hennes karriär har varit ganska 

mångfacetterad. Hon har avlagt både 

gesällbrev och en teol.kand. examen.  

”Diakoni ser jag som Guds ord i handling 

mitt ibland människorna. En diakon möter 

människor i nödsituationer, människor som 

behöver råd och stöd.  

En diakon leder sorgegrupper där människor 

mist en anhörig. Diakonen gör hembesök hos 

de som så önskar och finns alltid tillgänglig 

för personliga samtal som kan handla om allt 

ifrån andliga frågor till sociala problem.” 

På jobbet i Klinte pastorat 

Vår kanslist Suzanne. 
Suzanne Asklander, bor med sin familj i 

Klintehamn sedan tre år tillbaka och jobbar som 

kanslist på Klinte pastorat. Till henne kan man 

höra av sig med det mesta gällande pastoratets 

verksamheter såsom bokningar, administrativa 

frågor, frågor om gravar, gravsättningar och 

gravskötsel. Kontoret är i Klinte församlingshem 

och det är oftast där man hittar henne.  

Förbättrad tillgänglighet i Mästerby kyrka. 
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Jörgen och de tre vise männen. 

Billy Munter: Hörru Jörgen, du har 

haft en hemläxa och ska berätta lite 

om de tre vise männen, eller hur? 

Jörgen: Absolut, men du började 

med ett litet fel där. Och du ska vara 

präst! 

Billy: Ursäkta? 

Jörgen: De TRE vise männen, har 

du fakta på det? 

Billy: Aha, du tänker så. Nej men 

berätta du då hur det ligger till. 

Jörgen: Tack, jo, det står ju inte i 

Matteusevanguli…evanjelina… ja, i 

boken Matte skrev, att de var tre. 

Det står bara ”stjärntydare från österns 

länder”. Först tänkte jag att de i så fall 

kom från Finland, eller Estland, men 

det är ju längre ner. Och då kollade 

jag upp att de kom från ett land som 

hette Bananylonien. 

Billy: Babylonien menar du? 

Jörgen: Ja, sade ju det, 

Bananebylonien. Låt mig fortsätta! 

Billy: Visst. 

Jörgen: Kan ju vara något annat land, 

men i alla fall, de kunde varit tre, 

kanske tjugosju, och de följde en 

stjärna på himlen. Och så kom de 

fram till stallet i ett Bättre hem och 

hittade Jesusbarnet. De ville hylla 

honom som en kung, för så hade de 

förstått, efter stjärnan och lite annat.  

Billy: Betlehem menar du. 

Jörgen: Mmm. Men först var de hos 

Herr Odes. 

Billy: Herodes. Kung Herodes. 

Jörgen: Ja! Sade ju det Herr Odes, 

kungen, ja ja. Han tyckte inte om att 

höra att de här stjärntydliga letade 

efter en ny kung så han försökte jaga 

ikapp dem sen, Jesu och Maria och 

Josef och så. 

Billy: Låter läskigt. Men har du några 

namn på dem då, stjärntydarna? 
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Hej alla juliga barn och insnöade vuxna! 

 

 
Fredag 24/12    JULAFTON 
Hamnkyrkan kl. 09:30 Julkrubbeandakt.  
    Sång av musikelever från Solbergaskolan. 
Hamnkyrkan kl. 11:00 Julkrubbeandakt.  
    Sång av musikelever från Solbergaskolan.  
Sanda kl. 23:00 Julnattsgudstjänst. Elin Andersson, sång. 
Fröjel kl. 23:00 Julnattsgudstjänst. Pastoratskören Cikoria. 
  

Lördag 25/12    JULDAGEN 

Väte kl. 07:00 Julotta. Kajsa Löfqvist, sång.  
Sproge kl. 07:00 Julotta. Elin Andersson, sång. 
Klinte kl. 09:30 Juldagsmässa.  
  

Söndag 26 december  ANNANDAG JUL  
Eksta kl. 10:00 Mässa.  
Hejde kl. 13:00 Musikgudstjänst, Vi sjunger julens psalmer  
Sanda kl. 18:00 Julkonsert med FourEver.  
  

Ons 29/12  
Väte  kl. 19:00 Konsert med Equmeniakyrkans kör. Equmenia 
    Västra Gotland i samarr med Klinte pastorat.  
    Kollekt till hjälpverksamheter.  
  

Lördag 1/1 2022   NYÅRSDAGEN 
Mästerby kl. 18:00 Högmässa för hela pastoratet. Kantorskvartetten. 
 
Söndag 2 januari  Söndagen efter Nyår  
Sproge kl. 10:00 Gudstjänst.  
Väte kl. 13:00 Gudstjänst. 
Hamnkyrkan kl. 18:00 Mässa i Taizé-ton. 
  
Torsdag 6/1    TRETTONDEDAG JUL 
Sanda  kl. 10:00 Högmässa.  
Eksta kl. 19:00 Gudstjänst.  
  

Söndag 9 januari  Första söndagen efter Trettondedagen  
Fröjel kl. 10:00 Gudstjänst.  
Västergarn kl. 13:00 Gudstjänst. 
Hejde kl. 19:00 Mässa. 
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Pastoratets almanacka vintern 2021-2022 nov-feb 

Ändringar kan bli nödvändiga. Kontrollera därför alltid uppgifterna i 
fredagstidningens predikoturer.  
 

Söndag 28 november  Första söndagen i Advent  
Västergarn kl. 11:00 Gudstjänst. Fredrik Willstrand, sång.   
    Adventsgröt.   
Klinte kl. 15:00 Mässa. Pastoratskören Cikoria. Glögg.  
Eksta kl. 19:00 Gudstjänst.  
 

  

Söndag 5 december  Andra söndagen i Advent 
Sproge kl. 10:00  Mässa. 
Väte kl. 13:00 Gudstjänst. Alla kan sjunga-kören  
Klinte kl. 18:00 Gudstjänst.  
  

Tis 7/12 
Fröjel kl. 19:00 Syföreningsauktion i Skolgården.  
  

Fre 10/12 

Eksta kl. 19:00  Julkonsert med Kummin och Elin Andersson. 

  

Söndag 12 december  Tredje söndagen i Advent 
Hejde kl. 10:00 Gudstjänst. Kyrkkaffe i prästgården. 
    Mikroorganisterna Alma och Nora    
    medverkar. 
Eksta kl. 13:00 Gudstjänst. 
Sanda kl. 19:00 Mässa.  
  
Tor 16/12 
Hamnkyrkan kl. 19:00 Sinnesrogudstjänst. 
  

Söndag 19 december  Fjärde söndagen i Advent 
Väte kl. 10:00 Mässa. 
Västergarn  kl. 13:00 Gudstjänst. Karin Stenström, sång. 
Fröjel kl. 19:00 Gudstjänst. Johanneskvartetten. Kaffe.  

  10 

OBS! Inte i någon av våra sammankomster får det samlas fler än 100 
personer! Detta gäller från 1 december tills vidare.  
Fler restriktioner kan tillkomma framöver pga pandemin. 
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Billy: Jo jag kände till det faktiskt. 

Jörgen: Och en sak till. Fast man 

inte är säker. Så sägs det att de är 

begravda i Sjön! 

Billy:Du menar den tyska staden 

Köln. 

Jörgen: Ja! Finns i sjön! 

Billy: Köln. 

Jörgen: Mmm. 

Jörgen: Jo, fast ändå inte. Matte skriver 

inget om det men sen så började folk 

kalla dem för något i alla fall. Kaspar, 

Melkior och Barbapapa. 

Billy: Baltzar… 

Jörgen: Just det. Fast man vet inte. Men 

så blev det, att de blev tre, kanske för att 

de hade med sig tre julklappar, guld och 

röka och myror. 

Billy: Rökelse och Myrra, det är en 

krydda.. 

Jörgen: Aha? Okej. Men vill du veta en 

kul sak till? 

Billy: Gärna!  

Jörgen: Du vet hockey? Du vet svenska 

landslaget i hockey, tjejer och killar och 

gubbar och så? 

Billy: Ja, anar vad du tänker säga. 

Jörgen: De har ju tre kronor på sina 

tröjor. Tre! Fattar du? Som de tre vise 

männen.  
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God Jul till er alla 
önskar  
Billy och Jörgen 
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Fira julen i våra vackra kyrkor! 
 
Fredag 24 december Julafton 

 
 
Lördag 25 december Juldagen 

 
 
Söndag 26 december Annandag Jul 

 

Foto: Sophie Malmros 
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Foto: Sophie Malmros 


