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llting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig 
 

Hösten kommer med svalare vindar och mörkret kryper inpå. Vi söker värme och 
skydd och vi kanske oroas över hur det ska gå i vinter. Hur ska vi veta hur vår 

gemensamma fiende, det osynliga viruset ska bete sig härnäst? 
Vågar vi träffas? När är detta över? 

 
Allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig –
så säger Too-Ticki, en av figurerna i Tove Janssons 
berättelser om Mumindalen.  Too-Ticki, klädd i randig 
tröja och tofsmössa, bor i Muminfamiljens badhus om 
vintrarna, tillsammans med åtta osynliga näbbmöss. 
Hon lägger sig inte i andras sätt att leva, är klok och 
lösningsfokuserad, lugn och sansad med båda fötterna 

på jorden. Det är Too-Ticki som lär Mumintrollet 
att förstå sig på vintern. Åh vad jag skulle vilja vara 
som hon! 

 
 

I Bibeln, med böcker skrivna under tusentals år av människor som genomlevt ännu 
osäkrare tider än vi, skrivna för människor som lidit, människor på flykt. Här finns 
Predikarens lugn som kanske kan tyckas uppgivet men som mynnar ut i en tro på en 
Gud som faktiskt finns med oss vad som än sker. Psaltarpsalmer som speglar klagan 
och sorg men också tröst och lovsång. Här finns Jesus ord till människan:  
Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har 
nog av sin egen plåga. Det är utmanande ord, men också ord som har stått sig genom 
århundraden av osäkerhet. Och det är något att luta sig mot. Blott en dag ett ögonblick 
i sänder diktar Lina Sandell i en av våra mest älskade psalmer. 
 

Skönlitteratur, film, musik och teater speglar ofta människors vånda och hopp efter-
som de skapats av människor med erfarenhet av både ljus och mörker, liv och död. 
Här finns goda källor att ösa ur när vintermörkret omsluter oss. 
 

”Allting är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig” Så lade hon sig ner i snön 
igen och fortsatte titta på himlen, som hunnit bli helt svart. (ur Tove Janssons 
Trollvinter) 

Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är 
du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig 
en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. 
      Psaltaren 139:7-10  

Marie Marklin 
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I juni bjöd vi in den grupp som konfirmerades 
förra året till en återträff med övernattning. Vi 
blev nästan hela gruppen och fick en mycket 
trevlig kväll och förmiddag ute vid vackra 
Kröngården.  

 
 
 
 
 

En musikgudstjänst som blivit en mycket 
uppskattad tradition, är när vi en sommar-
kväll får lyssna till Carl-Johan Wallentins 
fina cellospel och sång tillsammans med 
Lennart Sjöstedts ackompanjemang. Även 
i år fick vi glädjen att njuta av det, men med den variationen att vi i år valde att vara i den 
rymligare kyrkan i Södra Vi istället för Djursdala. Andakten leddes av Eva Henriksson. 

 
Under sommaren har vi som vanligt firat flera 
av våra gudstjänster utomhus. Friluftsguds-

tjänsterna är omtyckta och tur med vädret har vi haft. Vi har bl a varit i Brunnsparken, hos 
Sonia och Lasse Karlsson, vid Lindefallsjön, hos Eva och Jan Henriksson och hemma hos 
Anita Waernqvist med familj i idyllen  Näfstad.  Som avslutning har kaffekorgarna plockats 
fram och fikat avnjutits. Vi planerar även för en friluftsgudstjänst i februari, då vi hoppas på 
en riktigt fin vinterdag på Flaka strand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En av årets friluftsguds-
tjänster firade vi hos Eva 
och Jan Henriksson. Den 
här sommarsöndagen var 
varm, men lite svalkande 
skugga fanns under träden 
i den lummiga trädgården.  
 



 

  

 
 
 
 
 
29/10 10.00 Torsdag Kyrkmössen har gömt sig i Södra Vi kyrka och alla barn, 

stora som små, är välkomna att hjälpa till att leta efter 
dem. När alla möss är hittade bjuder vi på fika. 

30/10 16.00 Fredag Stilla sång och musik i allhelgonatid i kyrkan inför helgen 
i samband med kaffeserveringen i vapenhuset kl 15-17 

31/10 16.00 Alla helgons d Minnesgudstjänst med ljuständning och körmedverkan 
31/10 18.00 ” Minnesgudstjänst med ljuständning och körmedverkan 
  4/11   19.00 Onsdag Församlingsafton i samband med biskopsvisitationen 
  8/11 11.00 22 Sönd e Tref Festmässa som leds av biskop Martin Modéus, körmed-

verkan mm 
15/11 11.00 Sönd f Domssönd Temagudstjänst, sång och musik med Anne-Marie Daag 

Albrechtsson och Lennart Sjöstedt. Enkelt fika. 
26/11 11.00 Torsdag Ekumenisk dagledigsaml i församl.hemmet inför Advent,  

andakt, sång, dikter o musik, julgröt o kaffe. Obs platsen! 
28/11 18.00 Lördag Musikcafé med Kyrkokören på Kröngården  
29/11 11.00 1 Sönd i Advent Adventsgudstjänst med kör- och konfirmandmedverkan. 

Adventskaffe med skinksmörgås i kyrkan.  
  6/12  11.00 2 Sönd i Advent Familjegudstjänst med avslutning för barnverksamheten, 

barnkören sjunger och vi bjuder på fika i kyrkan 
13/12 18.00 3 Sönd i Advent Julmusik med Kyrkokören o Vimmerby Musikkår 
20/12 11.00 4 Sönd i Advent Julbön med glögg och pepparkakor  
24/12 23.00 Julafton Julnattsgudstjänst, sång och musik med kören och solister 
27/12 11.00 Sönd e Jul Mässa  
  6/1 18.00 Trettonded. Jul Musikgudstjänst med Johan o Gunilla Sigvardsson. Kaffe i 

kyrkan.  
10/1 11.00 1 Sönd e Trett.d Gudstjänst, enkelt kaffe i kyrkan 
23/1 18.00 Lördag Ekumenisk helg inleds med Taizégudstjänst i kyrkan, kaffe  
24/1 11.00  3 Sönd e Trett.d Ekumenisk helg fortsätter med gudstjänst kyrkan, kaffe  
31/1 11.00 Septuagesima Mässa  
  7/2 11.00 Kyndelsmässod Familjegudstjänst med utdelning av dopänglar, barnkören 

medverkar och vi bjuder på kaffe o tårta i kyrkan 
14/2 11.00 Fastlagssönd Kärleksmässa med körmedverkan  
17/2 18.00 Askonsdagen Askonsdagsmässa i koret 
 
  

”Stilla ro och nära” 
- temagudstjänst med sång och musik i Södra Vi kyrka den 15/11 
Ann-Marie Daag Albrechtsson – sång och Lennart Sjöstedt – orgel/piano. Andakt 
med Anita Waernqvist. Efter gudstjänsten bjuder vi på enkelt fika under läktaren. 

Lina Sandell kapell underhåller vid Jubileumsgudstjänsten 



 
 
 
 
 
 
 
 
30/10 15.00 Fredag Stilla sång och musik i allhelgonatid i kyrkan inför helgen 

i samband med kaffeserveringen i vapenhuset kl 14-16 
  1/11 15.00 Sönd e A Helg.d Minnesgudstjänst med ljuständning, sång Jan Henriksson  
24/12 11.00 Julafton Julbön med samling vid krubban 
25/12   7.00 Juldagen Julotta, sång och musik med Marianne Nilsson 
31/12 16.00 Nyårsafton Nyårsbön, sång och musik med Marianne Nilsson 
17/1 11.00 2 Sönd e Trett.d Mässa 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
22/11 11.00 Domssönd Gudstjänst 
24/12   9.30 Julafton Julbön, lekmannaledd andakt med sång och musik 
  3/1 11.00 Sönd e Nyår Gudstjänst, sång och musik med Södra Vi-kvartetten 
21/2 11.00 1 Sönd i Fastan Friluftsgudstjänst med korvgrillning på stranden vid 

Juttern i Norra Flaka 
 
 

 
Församlingsafton i Södra Vi församlingshem onsdag 4/11 kl 19.00 

där vi bjuder in alla församlingsbor till en öppen samling med samtal om vad ni önskar av oss som 
församling. Vad längtar ni efter? Har vi idag i vårt samhälle ett behov av samtal om Gud, tro och 
liv? Saknas det mötesplatser där vi kan diskutera livets djupa och svåra frågor?  
 
Den här kvällen har vi tänkt att kyrkoherde Anita Waernqvist och biskop Martin Modéus ska få 
möjlighet att svara på era frågor om tro, tvivel, liv och död eller något annat ni funderar på men 
aldrig fått tillfälle att fråga.  Ordet kommer att vara fritt men vi vill gärna att ni redan nu skickar in 
era frågor hit. Man får givetvis vara anonym. Missa inte detta tillfälle att göra er röst hörd. Vi vill 
vara en levande församling, som finns till för er och fyller era behov.   

Välkomna! 
 
Ni kan skicka frågorna via epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se, sms: 0730-92 07 82  
eller med vanlig post: Södra Vi-Djursdala församling, Norra Storgatan 23, 598 71  Södra Vi 
 

mailto:sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Döpta: 
11/7 Julie Tesla Annalisa Juberg 19/9 Iris Else Andersson 
18/7 Astrid Anna-Lisa Linnea Olsson 19/9 Agnes Sofia Alba Borrud 
1/8 Pelle Stig Olof Svensson 3/10 Harriet Maria Lillemor Ahlin Lilliehorn  
5/9 Liam Carl Asplid 4/10 Lea Karin Birgitta Simonsson 
5/9 Elvin Bo Harald Drugge 17/10 Dexter Kenth Morgan Söderberg 
13/9 Björn Axel Robert Blomberg Prytz 17/10 Neo Anton Emerentius Johansson 
13/9 Tor Erik Robert Blomberg Prytz  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lille Pelle döptes hemma i 
Näfstad den 1/8.  Mamma 
och pappa heter Maria och 
Thorbjörn Svensson. 

Lilla Julie döptes i 
Djursdala kyrka den 
11/7. Hon är dotter 
till Jonna Juberg och 
Pontus Johansson. 

Lördagen den 19/9 
döptes Iris i Djursdala 
kyrka. Mamma och 
pappa heter Rebecca 
Risberg och Lucas 
Andersson. 

Elvin döptes i Djursdala 
kyrka den 5/9. Han är 
son till Veronica och 
Stefan Drugge.   

Lördagen den 18/7 
döptes Astrid i Djursdala 
kyrka. Mamma och 
pappa är Anna-Karin 
Larsson och Andreas 
Olsson. 

Den 5/9 döptes Liam i 
Södra Vi kyrka. Mamma 
och pappa heter Felicia 
Asplid och Linus 
Karlsson.  

Församlingsbor som avlidit 
       2/7  Nils-Åke Karlsson         5/8  Solveig Eklund         31/8  Gun Lönefelt  

I familjegudstjänsten i 
Södra Vi kyrka den 
4/10 döptes lilla Lea. 
Hon är dotter till Jan 
Simonsson och Josefine 
Bergström. 

Harriet döptes i 
Djursdala kyrka den 
3/10. Mamma och 
pappa är Emmy Anders-
son Lilliehorn och Anton 
Ahlin  



 

 

 

 

 

Äntligen kunde vi avsluta vårens konfirmander med läger 

på Kröngården och konfirmation i Södra Vi kyrka. Ett 

fåtal inbjudna från varje familj med särskilda platser och 

allt streamades för övriga som inte kunde delta. Tack alla 

tålmodiga underbara konfirmander, det gjorde ni bra. 

 

Konfirmationsgudstjänsten leddes av Anita 

Waernqvist och för musiken svarade Lennart 

Sjöstedt. Konfirmanderna gjorde en dramatisering av liknelsen om den barmhärtige 

samariern och Felicia Hansen och Lisa Svensson sjöng Sonja Aldéns sång ”Du är allt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 års konfirmander Bakre raden: Martin Sandin konfirmandledare, Axel Blomberg Prytz, Elias Holmberg, 
Albin Larsson, Isak Nilsson, Kasper Karlsson, Herman Lynbech, Adam Nilsson, Leo Borg, Anita Waernqvist 
kyrkoherde. Främre raden: Julia Lod, Cornelia Sjökvist, Linn Karlsson, Alva Svensson, Felicia Hansen, Ida 
Bogren, Lisa Svensson. Under sommaren har även Tuva Milde konfirmerats.     
                                                                                                                                            Fotograf: Pelles Photo 



 

 
 
I slutet av sommaren firade vi mässa i Djursdala 
kyrka. Efter gudstjänsten var det kyrkogårds-
vandring ledd av Anita Gustafsdotter, som själv 
har anor från Lindstorp, och som avslutning blev 
det en stund för den medhavda fikakorgen. Det 
blev en fin dag mellan skurarna.  

 
 
På den helige Mikaels dag firade vi 
familjegudstjänst i Södra Vi kyrka. Några 
av barnen från Pysselsångarna var med 
och sjöng för oss, bland annat fick vi som 
avslutning på gudstjänsten lyssna till den 
medryckande låten ”Boogie Rock”.  
I gudstjänsten döptes också lilla Lea.  

 
 
Här syns några av deltagarna som kommit till 
Babysången. Vi träffas i våra nyrenoverade barn-
lokaler i Södra Vi församlingshem  på torsdagar 
mellan kl  9.30 och 11. 00 och sjunger, leker, pratar 
och fikar. Välkommen du också och upplev sång 
och musik tillsammans med ditt barn 0-3 år! 
 
 

På tacksägelsedagens kväll, dagen innan älgjaktens början, firade vi jaktgudstjänst i 
Djursdala kyrka. Anita Waernqvist ledde gudstjänsten, Christer Printz spelade valthorn och 
Jan Henriksson medverkade med sång till ackompanjemang av Lennart Sjöstedt. Efter 
gudstjänsten blev det trivsamt mingel med korv och fika på kyrkbacken.  
 
 

Kyrkbladet ges ut av Södra Vi-Djursdala församling  

Pastorsexpeditionen, N Storgatan 23,  598 71  Södra Vi   Tel: 0492-207 35 
Ansvarig utgivare: Anita Waernqvist                 Epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se     
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravi        Vi finns också på Facebook, följ oss gärna där!  
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