
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Församlingsblad för Södra Vi-Djursdala 
December  2021 – April 2022 

  



 

  

 
 
 
 
 
24/12   9.30 Julafton Lekmannaledd julbön i Elim, Gullringen, sång och musik 

med Södra Vi-kvartetten. Obs platsen! 
24/12 23.00 Julafton Julnattsgudstjänst, sång och musik med kören och solister 

samt Carl-Johan Wallentin – cello. 
  2/1 15.00 Sönd e Nyår ”Stjärna över haven”, körkonsert med Södra Vi kyrkokör 

och Voces Gaudia från Hultsfred 
  6/1 18.00 Trettonded. Jul Musikgudstjänst med Johan o Gunilla Sigvardsson. Kaffe i 

kyrkan.  
  9/1 --- 1 Sönd e Trett.d Förinspelad gudstjänst som kan ses på vår Youtube- och 

Facebooksida 
16/1 11.00 2 Sönd e Trett.d Mässa 
22/1 18.00 Lördag Ekumenisk helg inleds i Missionskyrkan 
23/1 11.00 3 Sönd e Trett.d Den ekumeniska helgen fortsätter med gudstjänst i Södra 

Vi kyrka 
26/1 11.00 Onsdag Sopplunch i församlingshemmet. Andakt. Soppa, bröd, 

kaffe mm 40:- 
30/1 11.00 4 Sönd e Trett.d Dopminnesgudstjänst med utdelning av dopänglarna, 

sång av barnkören samt fika med tårta i kyrkan 
13/2 11.00 Septuagesima Kärleksmässa 
23/2 11.00 Onsdag Sopplunch i församlingshemmet. Andakt. Soppa, bröd, 

kaffe mm 40:- 
26/2 14.00 Lördag Sportlovsaktivitet för barnen med familjegudstjänst i 

simhallen i Gullringen. Obs tid och plats!  
2/3 18.00 Askonsdagen Askonsdagsmässa i koret 
6/3 11.00 1 Sönd i Fastan Gudstjänst 
9/3 19.00 Onsdag Ydreforsgudstjänst i Brosjögården, Ydrefors. Buss går från 

Södra Vi fh kl 18.00 och från Värdshuset, Gullringen, 
   kl 18.15.  
20/3 --- 3 Sönd i Fastan Förinspelad gudstjänst som kan ses på vår Youtube- och 

Facebooksida 
23/3 11.00 Onsdag Sopplunch i församlingshemmet. Andakt. Soppa, bröd, 

kaffe mm 40:- 
27/3 11.00 J Marie Bebåd.d Gudstjänst med önskepsalmer och kaffe och våfflor i 

församlingshemmet 
3/4 11.00 5 Sönd i Fastan Mässa 
10/4 11.00 Palmsöndagen Visitationsmässa med biskop Martin Modéus m fl 
14/4 18.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa med bordsgemenskap i koret 
17/4 11.00 Påskdagen Påskdagsmässa, medverkan av kyrkokören, barnkören och 

konfirmanderna. Efter mässan serveras påsklunch i 
församlingshemmet 

24/4 --- 2 Sönd i Påsk Förinspelad gudstjänst som kan ses på vår Youtube- och 
Facebooksida 



 
 
 
 
 
 
 
 
24/12 11.00 Julafton Julbön med samling vid krubban, sång och musik med 

Södra Vi-kvartetten 
25/12   7.00 Juldagen Julotta, sång och musik med Marianne Nilsson 
31/12 16.00 Nyårsafton Nyårsbön, sång och musik med Marianne Nilsson 
6/2 11.00 Kyndelsmässod. Gudstjänst 
20/2 11.00 Sexagesima Gudstjänst 
13/3 11.00 2 Sönd i Fastan Gudstjänst 
15/4 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst med stilla sång och musik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 15/8 2021 blev  
det äntligen konfirmation 
för vår fina konfirmand-
grupp 2020-2021.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Körkonsert den 2/1  i Södra Vi kyrka kl 15.00 och i Hultsfreds kyrka kl 18.00 där  
Södra Vi kyrkokör och Voces Gaudia från Hultsfred tillsammans med sångsolister och 
musiker framför ”Stjärna över haven” under ledning av Ann-Marie Daag Albrechtsson 
och Lennart Sjöstedt. Sångsolist är förutom Ann-Marie Daag Albrechtsson även Lisa 
Sandstedt och musikensemblen består av Marian Gigla - kontrabas, Liv Klasén - tvärflöjt 
och Katarina Malmberg - cello.  
 
 

2021 års konfirmander Bakre raden: Martin Sandin konfirmandledare, Hanna Strömberg, Melker Haglén, 
Agnes Karlsson, Neema Fredriksson, Anita Waernqvist kyrkoherde. Främre raden: Alva Andersson, Alva 
Johansson, Elsa Karlsson, Edith Åström.                                                                               Fotograf: Pelles Photo 

Konfirmation 



 
 

 
anske har du sett julkalendern på vår facebooksida. Vi läser ur Lars 
Collmars bok om pudeln Helga i Betlehem. Som jag avundas denna 

hund (ja, jag vet att det är en saga). Men tänk att få vara med om Jesus födelse 
och möta alla människor och djur i och runt stallet i Betlehem. Collmar har 
skrivit flera böcker om Helgas äventyr i Bibelns berättelser och han har 
förmågan att levandegöra de gamla berättelserna så det faktiskt känns som man 
är där. Och den fina gudsbilden som förmedlas och som han låter Helga 
beskriva som de tre gud som ändå är en. Pappa Gud, Jesus som kallas 
Nospussaren och Anden som spelar på sin flöjt. Nospussaren är Helgas favorit 
och det är ju om honom julen handlar. 

 
ud själv låter sig födas som ett värnlöst barn, utlämnad åt människo-
händer. Storheten i att våga vara så liten är en ofattbar kärlekshandling av 

en gud som är beredd att göra allt för sin skapelse. 
 
ulen är ju tänkt att vara en ljus högtid i vintermörkret. Men för alla är det 
inte så. Vi får se oss omkring och inte glömma den som sitter ensam och 
längtar efter ett mänskligt möte. Kanske känner du dig ensam eller bara 

obekväm av alla krav och förväntningar. Kyrkans präster finns här för dig om 
du vill prata eller om du vill att vi ber för dig eller någon du särskilt ömmar för. 
För alla oss som har svårt för vinterns mörker får vi trösta oss med att det snart 
vänder. Vi färdas mot ljuset. 

 
Kristus, låt ljuset från din krubba fylla oss, så att vi 
uträttar dina ärenden på jorden. Gud är barnet i 
krubban. Jag förstår det inte men jag vilar i 
förundran, i stilla tillbedjan. O Gud, jag ber till dig 
för dem för vilka julen är oro, bekymmer och 
splittring. Se till barnen i de familjer där föräldrarna 
inte kan vara tillsammans. Trösta far- och 
morföräldrar som inte får träffa sina barnbarn. Sänd 
ljus och hopp till ensamma och sjuka. Amen 
 
Gud välsigne dig och bevare dig!  
 

Marie Marklin 
 

 
 

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     
Framsidans foto: Åse Sjöstedt 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravi        Vi finns också på Facebook, följ oss gärna där!  
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