
   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Det har blivit en uppskattad tradition att samlas till 

friluftsgudstjänst en söndagsmorgon i maj vid 

Skyttorpet, där Djursdala, Locknevi och Horns 

församlingar möts. Anita Waernqvist predikade och 

Inge Danielsson medverkade med dragspel och 

sång. Efter gudstjänsten var det dags att packa upp 

kaffekorgarna och avnjuta det medhavda fikat. 

 



 

 
 

 
 

 

Gud är som en norrländsk sommarnatt.  
Ja, det läste jag att en man uppe i norr hade sagt. Så fin beskrivning. Gud är ljus och 
inget mörker finns i Honom. 
 
Jag minns en midsommar i norr då jag var barn och vi badade i den iskalla älven 
under den ljusa natthimlen. Det var magiskt. (Inte fullt så magiskt att vakna på 
morgonen med en allergisk reaktion efter att ha sovit med blommor under kudden 
som man ju skulle.)  
Nog är det ganska ljusa nätter även här i söder i juni, det blir aldrig riktigt mörkt, 
bara ett mjukt sken från himlen. Det går att promenera ner till badet sent på kvällen 
och simma ut i det sammetsmjuka vattnet och se månens ljus på himlen. Och aldrig 
är Jutterns vatten så kallt som i en norrlandsälv. 
 
Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där 
och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, 
så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. 
(Ps 139:9-12) 
 
Vår jord, Guds skapelse. Vi måste vårda den och jag hoppas att ansvariga politiker 
och andra med stort inflytande arbetar för vår natur och vårt klimat så kommande 
generationer får uppleva rena vatten, sjungande fåglar, blommande ängar och friska 
skogar. 
 
Gud, du har gett oss jorden, 
vårt hem i kosmos.  
Med sköra trådar har du  
vävt samman dess sköna väv 
av fruktbara jordar, friska 
vatten, dansande vindar, 
djur och människor.  
Ge oss insikt, så att vi värnar 
den. Ge oss handlingskraft, 
så att vi vårdar den. Ge oss 
kärlek, så att vi älskar den.  
(Per Harling) 
 

     



 
 

  
 

Välkomna att följa med på  
Församlingsresa till Malexander och ”Sommen runt”  

Onsdagen den 24 augusti 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter några års uppehåll är det nu äntligen dags för en församlingsresa igen. Årets resa går till 
Malexander och ”Sommen runt”. Där finns mycket spännande att titta på och det kommer också 
bli mycket gott att äta.  
 
Avresa kl 9.15 från Södra Vi församlingshem och kl 9.30 från Värdshuset i Gullringen 
 
Första punkten på vår resa blir förmiddagsfika på Café SVEA i Malexander. 
 
Efter kaffet går vi till kyrkan där vi blir mötta av en guide som tar emot oss och berättar hemska 
historier från tider som flytt...!       Vi besöker också Hembygdsgården med anor från Heliga 
Birgittas tid – 1345. Efter Hembygdsgården går vi vidare till Loppis-Center som ligger drygt 100 
meter längre bort. Där har vi 4 olika loppisar att fynda i för dem som så önskar. Innan lunchen 
får vi också en guidning i muséet som ligger strax intill. 
 
Kl 13.15 är det dags för lunch på Svärdshuset och en timma senare lämnar vi Malexander och 
åker vidare mot Brostorp. I Brostorp kan ni handla närproducerade produkter i deras lilla shop 
och innan vi vänder hemåt får vi fika och äta så mycket ostkaka som vi orkar. 
 
Vi räknar med att vara hemma igen runt kl 18.00. Pris för resan, för- och eftermiddagsfika, lunch 
och guidningar är 400 kr. 
 
Anmäl dig till pastorsexpeditionen senast den 17/8, tel: 0492-207 35  
eller via epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/370189516393075/photos/pcb.2948761611869173/2948760225202645/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxahYaTGIOLwW4yxVLpTyNfK1MsDZizoD7BDkq5U90hRyuMw7nq8o7yiOUhWTnRAADf3MK526VmBHb&__xts__%5B0%5D=68.ARD_msTo2PGPmusjbWMp2kX5vl3-9vPcYVIC0Q3sqoKAGjrojcLAytOHAaW6jhWh7IkFriIAzoMRNwKZO-CSyN8CX-gbzc6_o0ma-FOeXnntcLOqvQ93qCrnqpmkYo6N0tmFup0RjX61TsL_D7HxhP4DN0iWuKCG5ygZgpDq1lUB7THAi_zZ1fS5wWPZpaZvdyBTx0Tk5IwbUvHO9YyQu29lCkfjXguUkv9JLE_fZrWDKuRTruRatWFR2ZWaWWu84KwF9oPe1liRNhJIVH_FrO7hOtNsqh6iaFYQ4k4rEKRIEFeAYUvYJWvWlWlWDba0JgkAyk1I6p9o6Jqbwa5Z0gW88Q
https://www.facebook.com/370189516393075/photos/pcb.2948761611869173/2948760225202645/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxahYaTGIOLwW4yxVLpTyNfK1MsDZizoD7BDkq5U90hRyuMw7nq8o7yiOUhWTnRAADf3MK526VmBHb&__xts__%5B0%5D=68.ARD_msTo2PGPmusjbWMp2kX5vl3-9vPcYVIC0Q3sqoKAGjrojcLAytOHAaW6jhWh7IkFriIAzoMRNwKZO-CSyN8CX-gbzc6_o0ma-FOeXnntcLOqvQ93qCrnqpmkYo6N0tmFup0RjX61TsL_D7HxhP4DN0iWuKCG5ygZgpDq1lUB7THAi_zZ1fS5wWPZpaZvdyBTx0Tk5IwbUvHO9YyQu29lCkfjXguUkv9JLE_fZrWDKuRTruRatWFR2ZWaWWu84KwF9oPe1liRNhJIVH_FrO7hOtNsqh6iaFYQ4k4rEKRIEFeAYUvYJWvWlWlWDba0JgkAyk1I6p9o6Jqbwa5Z0gW88Q
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24/7 11.00 6 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst, lekmannaledd, hos Eva & Jan 
Henriksson, N Storg 9, Södra Vi. Ta gärna med fikakorg. 

27/7 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
31/7 11.00 Kr Förklarings d Enkel gudstjänst, lekmannaledd 
14/8 10.00 9 Sönd e Tref Gudstjänst i Kröngårdskyrkan, sång och musik med 

Marianne Nilsson 
21/8 11.00 10 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst i Näfstad hos Anita Waernqvist med 

familj, sång och musik med Södra Vi-kvartetten.  
   Ta gärna med fikakorg. 
28/8 18.00 11 Sönd e Tref Musik i sensommarkvällen med AMICI, läs mera under 

rubriken ”Musik i sommarkvällen” 
31/8 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
  4/9 11.00  12 Sönd e Tref Gudstjänst med konfirmandinskrivning 
14/9 11.00 Onsdag Sopplunch i församl.hemmet. Soppa, bröd, fika mm 40:- 
18/9 11.00 14 Sönd e Tref Gudstjänst med Högtidsuppvaktning i församlingshemmet 
25/9 11.00 15 Sönd e Tref Enkel gudstjänst, lekmannaledd 
28/9 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
2/10 11.00 Helige Mikaels d Familjegudstjänst 
9/10 11.00 Tacksägelsedagen Skördefest med Mässa, medverkan av Kyrkokören, efter 

mässan inbjuds till kyrkkaffe o auktion i församl.hemmet 
12/10 11.00 Onsdag Sopplunch i församl.hemmet. Soppa, bröd, fika mm 40:- 
16/10 11.00 18 Sönd e Tref Stilla ro och nära 
23/10 11.00 19 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst på stranden i N Flaka, barnkören 

sjunger, vi bjuder på grillad korv och fika, tipspromenad 
och lagårdsvisning  

26/10 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 

  

Ta gärna med fikakorg! 
 

24/7 kl 11.00 Friluftsgudstjänst hos Eva och Jan Henriksson, Norra   
    Storgatan 9 i Södra Vi 
 

21/8  kl 11.00  Friluftsgudstjänst i Näfstad hos Anita Waernqvist med familj 
 

23/10 kl 11.00 Friluftsgudstjänst på stranden i Norra Flaka, barnkören sjunger, vi 
bjuder på grillad korv och fika, tipspromenad och lagårdsvisning  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
7/8 18.00 8 Sönd e Tref Musikgudstjänst med Lina Hultgren och Sigge Olofsgård.  
    Läs mera nedan under rubriken ”Musik i sommarkvällen” 
11/9 11.00 13 Sönd e Tref Mässa 
 2/10 18.00 Helige Mikaels d Jaktgudstjänst, efter andakten blir det korv med bröd, 
   fika och jaktmingel på kyrkbacken 
30/10 11.00 20 Sönd e Tref Mässa 
 

 
 

Kvinnor i Biblen 
I mars började vi med en samtalsgrupp om kvinnor i bibeln. 
Det har varit uppskattat, lärorikt och roligt. Vi kommer att 
fortsätta till hösten och det går bra att komma med. Vi 
träffas på onsdagar kl 18.00 och varje gång talar vi om en av 
kvinnorna – och det finns många. Det här är ett sätt att 
lyfta fram dessa kvinnor, några är kända men flera tycks ha 
varit anonyma och inte fått göra sina röster hörda. Vi 
återkommer med dag och tid. 

Har du några funderingar eller vill anmäla dig, hör av dig till 
Marie Marklin, marie.marklin@svenskakyrkan.se, 0492-207 84. 
 

Musik i sensommarkvällen tillsammans med AMICI som består av Ann-Marie 
Daag Albrechtsson och Micke Lång – sång samt en musikensemble. Tillsammans 
kommer de att bjuda på ett blandat sång- och musikprogram med många kända 
melodier. Efter gudstjänsten bjuder vi på kyrkkaffe under läktaren.  

 

mailto:marie.marklin@svenskakyrkan.se


Karl Eklunds och Marlene Hedblom 
Eklunds äktenskap välsignades den 
4/6 i Djursdala kyrka  

Ebbe döptes i 
Djursdala 
kyrka den 
22/5 

Sara Strid och Johannes Karlsson 
vigdes den 11/6 i Djursdala 
kyrka. 

  4/6 Birgit Nilsson  
  1/7 Lillie-Ann Adolfsson 
 
 

 
Döpta:  
1/5 John Gunnar Alfred Sandberg  22/5 Ebbe Lars Birger Reimhult Frank 
22/5 Hilma Inga Dahlberg Vainio  28/5 Otto Henrik Leonard Borg 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vigda: 
 

28/5 Urban Svensson &  
   Lisa Grönqvist 
 

 4/6 Karl Eklund &  
    Marlene Hedblom Eklund 
 

11/6 Johannes Karlsson & 
    Sara Strid 
 

18/6 Marcus Törngren & 
    Nathalie Gustafsson 
 
 

 
 
 
 
Församlingsbor som avlidit: 
 

14/5 Åke Karlsson 
  3/6 Hjördis Nilsson   
   

Den 22/5 
döptes Hilma 
Djursdala 
kyrka  



 

 

 

 

 
 

 
 
 

Bakre raden från vänster: 
Marie Marklin komminister, 
Alva Andersson ung ledare, 
Frida Fredriksson, John 
Sandberg, Viktor Danielsson, 
Melker Haglén ung ledare, 
Hugo Alvin, Travis Gustafs-
son, Ronja Olsson, Ellie 
Larsson, Edith Åström ung 
ledare, Anita Waernqvist 
kyrkoherde. 
 Främre raden från vänster: 
Emilia Larsson, Arvid Danlid, 
Ellen Svensson, Agnes 

Karlsson, Linn Rönnefeldt, Angelina Lundgren, Fanny Johansson Ask, Kim Johansson, Isa Reimhult.  

 
Den 8 maj var det dags för konfirmation och Södra Vi kyrka fylldes av förväntansfulla 
konfirmander med släktingar och vänner. Konfirmandernas drama var i år det om den 
barmhärtige samariern men i en modern tappning där en hemlös femtonåring lämnas åt sitt 
öde av både direktören och kyrkoherden som går för förbi utan att hjälpa. Men en 
flerbarnsmamma, som själv lever på ekonomiskt bistånd, stannar och bjuder på kaffe och 

bröd och tar med flickan till sitt hem. 
 

På påsklovet några veckor innan konfirmationen åkte 
gruppen på läger till Stockholm och fick bl a besöka 
Clara kyrka för att få veta mera om deras arbete bland 
socialt utsatta, gå på guidade visningar i Storkyrkan, 
Gamla Stan och den spännande och unika Livrust-
kammaren. Det blev också tid för egna strövtåg på stan.  
 

Vi är glada att ha fått lära känna de här ungdomarna och 
hoppas att de känner att de haft en fin och givande 
konfirmationstid. Liksom alla våra konfirmander, 
kommer de alltid att finnas med i församlingens 
förböner.  
 

Nästa konfirmandgrupp startar den 4/9. Tycker du det 
här låter spännande och vill du eller någon du känner 
vara med? Anmäl er till pastorsexpeditionen  
0492-207 35 eller sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se. 
Missa inte chansen att tillsammans med jämnåriga prata 
om tro, Gud och livets alla möjligheter! 
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I slutet av maj var det dags för 
terminsavslutning för Pyssel-
sångarna och Babysången. 
Pysselsångarna bjöd in till en 
minikonsert i kyrkan för nära 
och kära och efteråt festade vi 
till det med smaskig frukt-
sallad och glass.  
  

Babysång finns på torsdagar 
för föräldrar med barn 0-3 år. 
Där kommer musiktåget på 
besök fullastat med sång, rim 
och ramsor. Vi busar och 

fikar tillsammans. Barnkören Pysselsångarna är för barn 
som går i årskurs F1-6 och som gillar att sjunga, dansa, leka 
och pyssla. Vi träffas på tisdagar. 
  

Nu önskar vi alla barn och föräldrar en skön sommar och 
hoppas att vi ses igen i höst. 
 

Någon eller några fredagskvällar i månaden har vi ”fredagshäng” för ungdomar när vi ordnar 
något gott att äta, spelar spel, ser på film och har kul. En riktigt härlig ungdomshelg med 
övernattning i tält fick vi vid sjön Krön och Kröngården. Den innehöll, sol, bad, kanot-
paddling, grillning, tipspromenad, kvällsandakt, spel och umgänge. Håll utkik på vår 
Facebooksida, där vi alltid informerar om kommande fredagsträffar och annat skoj som 
ungdomsgruppen hittar på. 
 
 

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!  

mailto:sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se
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