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”Nu har den kommit, ja nu har den kommit, sommarn vi väntat på...”
ån
r
F
Jag nynnar på den gamla sången som jag ofta sjungit med barnkörer och med
alla åldrar i församlingen när sommaren gjort sitt intåg i
vårt land. För visst är det så, att många av oss går med
en innerlig längtan och en spänd förväntan på allt det
som sommaren kan bjuda oss på. Som sol och värme,
blomster, ledighet, tårtkalas i trädgården, bara fötter i
gräset och sand mellan tårna, utflykter, vila, strilande
sommarregn och doftande blommor, fågelsång, dragspel
och fioler, bad och lek?
Och snart är den här men fortfarande får vi njuta av den
spirande våren med sitt, ibland, så växlande ”humör”.
Men så helt plötsligt en dag vet vi det bara, att nu är
sommaren här och vi får tacka Gud, vår skapare,
för allt det vi får se och uppleva.
Ta vara på denna tid. Även om du inte har någon egen trädgård, eller har svårt att
orka eller ta dig fram för egen maskin, så kan ett öppet fönster vara ett andningshål i tillvaron eller att höra och se fåglar och susande björkar från en parkbänk. Jag rekommenderar starkt ett besök på vara vackra och rofyllda kyrkogårdar eller ett besök in i våra kyrkor för lite svalka och stillhet, kanske för ljuständning och bön, kanske för att prata en stund med någon av oss som jobbar i kyrkan. Ute i världen ser och hör vi om krigen och mänskligt lidande och kanske i din
egen närhet är livet svårt just nu. Kyrkan finns för dig, för dina frågor och funderingar, som kanske inte alltid får svar men som du ändå får ställa och dela med
någon. Vårt gemensamma engagemang för att göra världen till en bättre plats
och allas våra böner om frid, fred och omsorg om varje människa behövs, alltid,
året om.
I sommar kommer det också finnas möjlighet att besöka vår loppis i Gällersta,
andakter, caféer och utställningar i våra församlingshem eller kyrkor, sommarkonserter och grillkvällar i Norrbyås och gudstjänster på söndagarna någonstans i
vår vackra församling. Titta närmare i programmet efter den eller de aktiviteter
som du är intresserad av.
Hoppas vi ses i sommar
(för snart har den kommit, ja snart har den kommit...”)!
Allt gott!

Gunlög Axelsson Ölund kyrkoherde
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Här når du oss...
Pastorsexpeditionen är ett vaniljgult hus bredvid församlingshemmet i Stora Mellösa.
Göksholmsvägen 6, 715 72 Stora Mellösa
Telefon till expeditionen: 019-58 61 00
Telefontid: mån, tis, tor och fre 10–12,
ons 13–15.
Öppettider: Ring gärna och boka besök.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kvismare
E-post: kvismare.forsamling@svenskakyrkan.se
Expeditionspersonal
Beatrice Björnram Hedqvist 019-58 61 06
Yvonne Bergmark
019-58 61 02
Kyrkoherde (präst) Gunlög Axelsson Ölund
Telefon, arbete:
019-58 61 01
SMS:
070-565 08 31
Komminister (präst) Daniel Keber
Telefon, arbete:
019-58 61 03
SMS: (även teckenspråk) 070-182 53 62
Församlingsassistenter
Tiina Virta (även finskspråkig) 019-58 61 04
Sylvia Alkman
019-58 61 05
Kantorer
Terhi Aho
Lars Embretsen

019-58 61 07
019-58 61 08

Husmor Helene Gerdevåg

019-58 61 09

Kyrkvaktmästare
Ann-Helen Karlsson
Annelie Sandberg
Sofie Jälefors
Ronny Öberg, säsong

019-58 61 10
019-58 61 12
019-58 61 13
019-58 61 11

INFORMATION FRÅN
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Kontroll av vanvårdade gravar
Vi fortsätter att titta extra på vilka gravplatser som börjar bli vildvuxna. Det gäller de
gravar som gravrättsinnehavare sköter själva. Hör av er till oss om ni önskar hjälp med
skötsel av era gravplatser.
Gravstenstest på Stora Mellösa nya kyrkogård
Under detta år är det dags för kontroll av
gravstenar på Stora Mellösa nya kyrkogård.
Vi testar då att de står stadigt och inte kan
orsaka någon olycka. Brev kommer skickas
till gravrättsinnehavare vars gravstenar
behöver åtgärdas.
Välkommen att höra av dig till oss, med frågor, synpunkter och idéer.

NÄSTA FÖRSAMLINGSBLAD
UTKOMMER RUNT
6 SEPTEMBER

Församlingsbladet ges ut av Kvismare församling, Svenska kyrkan.
Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut till alla hushåll i församlingen.
Ansvarig utgivare:
Församlingsbladskommitté:
Tryck:
Foto:

Vi samarbetar med

Kyrkoherde Gunlög Axelsson Ölund
Beatrice Björnram Hedqvist (lay-out), Marianne Pettersson, Klas Olof Jansson, Bo Pettersson och
Lars Embretsen.
Rustung, Örebro
Sidan 1 av Mizio70, sid. 3 av Blende8, sid. 4 av Wattblicker, Mauro Rodrigues, Comauthor och
Frittipix, sid. 5 av Tetiana och Kellis, sid. 6 av Clker Free Vector Images, sid. 7 av Asrulaqroni, sid. 8-9
av Bo Pettersson, sid. 10 av Karrastock, sid. 11 av Bo Pettersson.
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AKTIVITETER I SOMMAR
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Nu är snart sommaren här och med den fina
musikgudstjänster.
Som traditionen bjuder har vi våra fina ”Musik
i sommarkväll” i Norrbyås kyrka. Vi börjar då
med Café i klockargården
kl. 18.30 för att sedan gå över till kyrkan kl.
20.00 för att fira musikgudstjänst.
25/6 ”Musik i sommarkväll” i Norrbyås
kyrka kl. 20.00 med Magdalena Eriksson,
sång och Everett Nelson, trombon, som bjuder på ett midsommarprogram med blandade
visor.
6/7 ”Musik i sommarkväll” i Norrbyås kyrka
kl. 20.00 med Tommy Nilsson, accordeon
och Per Svansbo, tvärflöjt. De tar oss med på
en resa i tangons värld.
20/7 ”Musik i sommarkväll” i Norrbyås
kyrka kl. 20.00 med syskonduon Molly och
Viggo Lindström som bjuder på ett program
med egna låtar, kända visor och jazzlåtar.
3/8 ”Musik i sommarkväll” i Norrbyås
kyrka kl. 20.00 med Linn (viola), Erik
(cello) och Hans Elvkull (violin). Vi får lyssna
till en cellosvit av J. S. Bach samt musik skriven för stråktrio.
17/8 ”Musik i sommarkväll” i Norrbyås
kyrka kl. 20.00 med jazzensemblen SEQuartet med pianisten Rasmus H Thomsen i
spetsen. SE-Quartet spelar ett blandat program i jazzens tecken.
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ÅRETS FÖRSAMLINGSRESA
Församlingsresan i år går genom ett försommargrönt Östergötland med stopp i bland
annat Vadstena, Linköping och Brunneby. Vi
åker den 14 juni.
Tider för resan kommer på hemsidan och på
affischer i församlingen, liksom information
om anmälan (ingen anmälan före 2 juni och
då sker anmälan till expeditionen). Vi hälsar
våra församlingsbor välkomna att följa med.

START FÖR BARNGRUPPERNA
För närmare information om startdatum
och tider, se vår hemsida och affischer
inför hösten.

SOMMARKYRKA
Välkomna till årets sommarkyrka
i församlingen med temat
”Hållbart liv”
Vi kommer att ta del av utställningar och lyssna till personer som delar med sig av
hur vi skapar ett hållbart liv. Det kommer att handla om hur vi vårdar och tar hand
om oss själva och jordens resurser.
Vi tror att återbruk, närodlad mat, sköta om kropp och själ, ha tro och hopp, ge
hjälp och stöd till varandra är viktigt för ett hållbart liv.
Du kanske själv har något att bidra med i sommarkyrkans utställningar, föredrag
eller andakter?
Hör då av dig till tiina.virta@svenskakyrkan.se, tel. 019-58 61 04
eller inger.isacson@svenskakyrkan.se, tel. 019-58 61 14.
Onsdagar kl. 14.00–16.00 på jämna veckor
Gällersta kyrka och Klockargården dessa datum: 29/6, 13/7, 27/7, 10/8.
Start med andakt i kyrkan kl. 14.00
Program i församlingshemmet kl. 15.00
Kaffeservering
Loppis kl. 14.30 i sockenmagasinet.
Intäkterna går till ACT Svenska kyrkan.
Onsdagar kl. 18.30–21.00 ojämna veckor
Norrbyås kyrka och Klockargården dessa datum: 6/7, 20/7, 3/8, 17/8
Kaffeservering kl.18.30
Kl. 20.00 Musik i sommarkväll i
kyrkan.
Alla torsdagar kl. 10.00–12.00
Stora Mellösa kyrka under perioden 30/6–18/8
Andakt kl. 10.00
Kaffeservering.
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GUDSTJÄNSTER I
Våra kyrkor
Maj
17 maj, tisdag
Kl. 18.30 Taizémässa i Norrbyås kyrka.

22 maj, Bönsöndagen
Reservation för ändringar.
Se även affischer, annonsering i
Nerikes Allehanda, Läns-Posten
och på hemsidan.

Kyrkskjuts
Vill du ha skjuts till gudstjänsterna, ring
tel. 019-58 61 00, senast fredag kl.
12.00 (se våra telefontider). Eller titta
på vår hemsida, i NA och Läns-Postens
predikoturer för att se om vi erbjuder
kyrkskjuts till aktuell helg.

Kl. 10.00 Mässa i Stora Mellösa kyrka.
Kl. 13.30 Gudstjänst på Solgården.
Kl. 16.00 Mässa i Gällersta kyrka.

26 maj, Kristi himmelsfärds dag
Kl. 10.00 Ekumenisk Gökotta tillsammans med Hidingsta Baptistförsamling
utanför Klockargården Norrbyås. Medtag
kaffekorg.

29 maj, Söndagen före pingst
Kl. 14.00 Mässa med konfirmation i
Stora Mellösa kyrka.

Juni
5 juni, Pingstdagen
Sammanlyst till Riseberga klosterruin där
det är Vallfartsmässa kl. 11.00.

Hemma hos-gudstjänster
Vissa av gudstjänsterna firas hemma
hos församlingsbor. Vi annonserar
adresser på affischer, i predikoturer och
på hemsidan.

12 juni, Heliga trefaldighets dag
Kl. 16.00 Mässa i Gällersta kyrka.

19 juni, 1:a söndagen efter trefaldighet
Kl. 16.00 Mässa i Stora Mellösa kyrka.

25 juni, Midsommardagen
Kl. 18.30 Café i Klockargården Norrbyås.
Kl. 20.00 Musik i sommarkväll i
Norrbyås kyrka.

26 juni, Johannes Döparens dag
Kl. 16.00 Mässa i Gällersta kyrka.
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FÖRSAMLINGEN
Juli
3 juli, 3:e söndagen efter trefaldighet

Augusti
3 augusti, onsdag

Kl. 16.00 Sammanlyst Ekumenisk gudstjänst i Stora Mellösa kyrka.

Kl. 18.30 Grillkväll vid Klockargården
Norrbyås.
Kl. 20.00 Musikgudstjänst i sommarkväll i
Norrbyås kyrka.

6 juli, onsdag
Kl. 18.30 Grillkväll vid Klockargården
Norrbyås.
Kl. 20.00 Musikgudstjänst i sommarkväll
i Norrbyås kyrka.

7 augusti, 8:e sön. efter trefaldighet
Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst ”hemma hos”.

14 augusti, 9:e sön. efter trefaldighet

10 juli, 4:e söndagen efter trefaldighet

Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst ”hemma hos”.

Kl. 10.00 Sammanlyst Ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan, Stora Mellösa.

17 augusti, onsdag

17 juli, Apostladagen

Kl. 18.30 Café i Klockargården Norrbyås.
Kl. 20.00 Musikgudstjänst i sommarkväll i
Norrbyås kyrka.

Kl. 10.00 Sammanlyst Ekumenisk gudstjänst i Equmeniakyrkan Torsborg.

20 juli, onsdag
Kl. 18.30 Café i Klockargården Norrbyås.
Kl. 20.00 Musikgudstjänst i Norrbyås
kyrka.

24 juli, 6:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst ”hemma
hos”. För mer info. om var, se affischer
och predikoturer samt vår hemsida.

21 augusti, 10:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst ”hemma hos”.

28 augusti, 11:e söndagen efter trefaldighet
Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst vid Gällersta
kyrka.

31 juli, Kristi förklarings dag

September
4 september, 12:e sön. efter trefaldighet

Kl. 16.00 Friluftsgudstjänst ”hemma
hos”.

Kl. 16.00 Gudstjänst med små och stora i
Stora Mellösa kyrka.
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VÅRKONSERTEN

50 000 kr plus 38 216 kr till Ukraina-hjälpen
Under en stor och välbesökt musikgudstjänst i Stora Mellösa kyrka den 1 maj avslöjades det hur mycket pengar som ortens Ica-butik och Kvismare församling samlat in till
krigsdrabbade i Ukraina: 50 000 från butiken och 38 216 från församlingen – totalt
drygt 88 000 kronor!
På plats i kyrkan för att ta emot de insamlade medlen fanns paret Mirjam och Boas
Adolphi, vars hjälparbete i Ukraina Kvismare församling har stöttat i 17 års tid.
Barnens ambassad/Vännernas hus är namnet på deras verksamhet. Från början var det
ett barnhem, men dag är det närmast ett jättestort fritids för barn från trasiga familjer – och efter krigsutbrottet också ett härbärge för familjer som blivit hemlösa på
grund av den ryska invasionen.
Tio dagar före Rysslands attack reste paret Adolphi från Ukraina till sitt svenska hem i
Eskilstuna. Sedan dess har deras arbetslag – åtta personer, alla ukrainare – följt efter
till Sverige. Men två medarbetare har återvänt och håller nu ställningarna i Vännernas
hus samtidigt som de förmedlar de förnödenheter som köps in med insamlade medel.
När Mirjam tog till orda för att beskriva hur deras verksamhet påverkats av kriget var
det så knäpptyst i kyrkbänkarna att den berömda fallade knappnålen hade kunnat
höras:
Vår närmaste provinshuvudstad i Ukraina, Tjernigov, är svårt sönderbombad. Men byn
Piski, där Vännernas hus finns, är någorlunda oskadd trots att 60–70 ryska stridsvagnar varit där.
Forts. sidan 11
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KYRKVÄRDAR AVTACKADES

Två kyrkvärdar med mångårig tjänstgöring, Vivianne Eklund och Brith Ahlgren, avtackades i samband med Palmsöndagens mässa i Stora Mellösa kyrka. För avtackningen
svarade kyrkoherde Gunlög Axelsson Ölund och kyrkorådets ordförande Anna Maria
Gustafsson.
Vivianne Eklund har haft sitt kyrkvärdsuppdrag i hela 42 år och därmed också tjänstgjort tillsammans med legendarer som Richard Björnram, Maja Lundblad och Gunnar
Gustafsson. Sju kyrkoherdar och sex komministrar har hon också hunnit med att bistå.
Värt att notera är dessutom att Vivianne under de första åren hade tjänst varje helg.
Fullt lika bunden har inte Brith Ahlgren behövt vara under sina 20 år som kyrkvärd.
Efter en förändring av kyrkvärdarnas scheman har Brith och hennes kolleger som regel
varit i elden var fjärde helg. Men även under Briths tid har ett flertal präster passerat
revy: fem kyrkoherdar och sex komministrar (inklusive de nuvarande).
I och med att Vivianne Eklund och Brith Ahlgren nu avgått har församlingens kyrkvärdar minskat i antal. Men det innebär ändå inte att det är någon brist på sådana i
Kvismare. Totalt 15 personer delar i dag på kyrkvärdskapet i Stora Mellösa, Gällersta
och Norrbyås kyrkor.
Bo Pettersson
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KYRKAN MITT I BYN
Det har varit en pandemi i världen vilket
knappast undgått någon.
När vi försöker förstå de rester den lämnat
efter sig lyser ett ord särskilt starkt emot oss;
ENSAMHET.
Särskilt de äldsta har tvingats ändra sina
umgängesvanor. Knappast någon enda har kunnat helt fylla ensamhetens tomhet.
Kyrkan har gjort en betydande insats för
givande samtal, med de medel som stått till
buds. Telefonen, med eller utan koppartråd,
har förmedlat många sköna samtal från kyrkans
tjänare.
Vi har haft möjlighet att följa gudstjänster,
bröllop och begravningar på det som fått
benämningen digitala möten.
När vi nu sakta och försiktigt återgår till mera
normalt liv får vi inte glömma att kyrkan fortfarande finns mitt i byn.
Läs vårt församlingsblad! Där får Du några
fragment av allt som kyrkan står för.
Men det som jag mest berörs av, är att Bibelns
budskap är så aktuellt i vår tid och att kyrkans
tjänare kan föra ut detta tidlösa budskap i tal, sång och musik.
När Ukrainas president vädjar ”Ge oss vapen” är han en modern David som, enligt Bibelns
gamla testamente, söker sin stenslunga för att besegra bjässen Goliat.
På den tid som Jesus verkade i Palestina, kunde en folkhop stena misshagliga människor. I
Örebro stenades polisen under ett upplopp på långfredagen.
Det är inte stridshändelser som Bibelns budskap fyller våra mottagare med.
Kyrkan mitt i byn är en freds- och gemenskapsorganisation. Din närvaro som lyssnare eller
deltagare är kravlös.
I kyrkbänken får Du lyssna, tro eller tvivla, sjunga med eller vara tyst. Du kan lägga en gåva
till kollekten, bara om Du själv vill.
I kyrkan får Du nya tankar och nya perspektiv.
Utanförskap finns inte i kyrkan. Under ett traditionellt kyrkkaffe kan Du diskutera funderingar som kanske skapats hos Dej.
Kyrkan mitt i byn är värd ett besök från just Dej.
Just Du är värd ett kyrkobesök!
Klas-Olof Jansson
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FORTS.
VÅRKONSERTEN
Forts. från sidan 8
Mirjam berättade gripande om hur deras juridiska kontaktperson i Kiev, som på grund av
polioskada inte kunde lämna sin lägenhet,
skrivit ”godnatt” på kvällarna och godmorgon, jag lever” på morgnarna.
Från en annan kvinna, mor till åtta barn, återgav Mirjam hemska berättelser om hur de
utsattes för ideliga bombattacker, hur deras
man besköts men undgick att bli träffad när
han tillfälligt lämnade hemmet och hur de,
berövade sina mobiltelefoner, tog sig igenom
en rysk militärpostering till fots mot okänt
mål för att till slut bli räddade och upplockade av okända bilister som också var på flykt.
Desto gladare blev då beskedet som kom när
Ica-handlaren i Stora Mellösa, Stefan
Lagerberg, tog till orda och kungjorde resultatet av butikens olika Ukraina-aktiviteter
under våren. 41 200 kronor kom in under
kampanjveckorna. Men på checken stod det
50 000 – en avrundning uppåt som butiken
och dess personal stod för. Kyrkoherde
Gunlög Axelsson Ölund lade sedan till vad
församlingen till dags dato hade samlat in,
nämligen 38 216 kronor.
– Men det kan ju bli mer. Vår insamling är
ingalunda avslutad, poängterade komminister
Daniel Keber, som ledde andakten.
Gudstjänsten som sådan innehöll mycket
musik. För den svarade dels Ceciliakören med
Lars Embretsen som dirigent och Catarina
Embretsen som pianoackompanjatör, dels
Kvismarekvartetten under ledning av Terhi
Aho.
I enlighet med kyrkans kalender hade musikgudstjänsten ”Den gode herden” som tema.
Inte alldeles opassande i sammanhanget.
Bo Pettersson

NYA KORKÅPAN
VISADES UPP

Textilkonstnär Pia Nordlund visade nya
korkåpan i Stora Mellösa kyrka
På Palmsöndagen tog Gunlög Axelsson
Ölund tillfället i akt att visa upp den alldeles
nya korkåpa som hon kommer att bära i
(framför allt) sin tjänst som kontraktsprost.
– Det har visserligen funnits en korkåpa
här i kyrkan sedan tidigare, men den har
visat sig vara alldeles för lång för mig och
dessutom svår att lägga upp. Så därför har
församlingen låtit sy upp en ny i mer passande storlek, berättade Gunlög.
För utformningen och sömnaden av den nya
korkåpan har textilhantverkaren Pia
Nordlund från Örebro svarat. Hon var också
på plats i kyrkan i samband med visningen
och berättade vilka tankar som styrt hennes val av färger och mönster. Bland annat
har hon ”plockat upp” den ljusblå färgen
från altarringen i Stora Mellösa kyrka. Även
guldfärgen och det allmänt ljusa har hon
hämtat inspiration till från kyrkans interiör.
Bo Pettersson
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