
   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 Barnverksamhetens  termins-

avslutning när vi hade hopptävling 

med egentillverkade käpphästar  

och bjöd på glassbuffé 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
et finns ett uttryck ”när allt är öken”. Livet kan kännas tomt på mening 
eller fyllt av faror. Kanske öde och isolerat, ensamhetens plåga och 

dödens hot. Vi har en gemensam osynlig fiende som hotar våra liv. Vårt enda 
vapen just nu är tvål och vatten, handsprit och att hålla fysiskt avstånd 
människor emellan. Alla vandrar vi ändå tillsammans genom detta. 
 
Livet som öken eller en ökenvandring syftar på berättelsen om uttåget ur 
Egypten. Då folket vandrade i fyrtio år genom öknen efter flykten från 
förtrycket och för att finna det förlovade landet. Det var en lång väg, fylld av 
faror. Tvivlet växte, klagovisorna blev fler. 
 
Men ibland regnade det manna från himlen och friskt vatten sipprade fram ur 
sprickor i bergen. Det finns oaser i öknen och möjligheter att finna skugga och 
vila. Någon vandrar vid vår sida, en osynlig vän som värnar våra liv.  
Inga fiender i tillvaron kan ta den vännen ifrån oss. 
 
Hela vägen går han med mig, 
hjälper mig och är mitt stöd, 
ger mig nåd för varje prövning,  
styrker mig med livets bröd.  
Och om hjärtat skulle törsta, 
vägen kännas tung och lång, 
glädjekällor då ur klippan 
springer fram som förr en gång  
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Vi önskar er alla en välsignad  
sommar och höst 
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Första onsdagen i mars var det dags för 
Ydreforsgudstjänst i Brosjögården i Ydrefors med fastans 

tema tillsammans med Kinda och Ydre pastorat. Det var vår församling som svarade för 
musiken denna gång och Ida Johansson och Lennart Sjöstedt medverkade med sång och 
musik.  

 
 
 
 
Det blev många lotter och vinster. 
Lotterierna inbringade tillsammans 
med kaffeserveringen över 4.000 
kronor till  förmån för Act Svenska 
kyrkan och årets fasteinsamling. 

  
 
 
 
 
 
Även i Gullringens 
församlingshem har vi firat 
gudstjänst med fastan som 
tema. Marie Marklin 
predikade, Gullvi-kören 
sjöng under Lennart 
Sjöstedts ledning och det 
serverades kaffe och såldes 
lotter till förmån för 
fasteinsamlingen.  

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


   
 
 
  

 
 

12/7 11.00 Apostladagen Friluftsgudstjänst vid Lindefallasjön i Mjösjöhult.  
   Ta gärna med fikakorg och stol. 
19/7 11.00 6 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst hos Eva & Jan Henriksson, N Storg 9, 

Södra Vi. Ta gärna med fikakorg. 
25/7 18.00 Lördag ”Jag lyfter ögat mot himmelen”, musik i sommarkvällen 

med Petra Nilsson - sång och Pierre Jakobsson - piano.  
2/8 11.00 8 Sönd e Tref Gudstjänst, lekmannaledd 
9/8 10.00 9 Sönd e Tref Gudstjänst i Kröngårdskyrkan, sång och musik med 

Marianne Nilsson 
16/8 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. 
30/8 11.00  12 Sönd e Tref Gudstjänst  
13/9 11.00 14 Sönd e Tref Gudstjänst  
20/9 11.00 15 Sönd e Tref Mässa och Pensionärernas dag 
26/9 11.00 Lördag Konfirmation med Mässa  Pga av coronapandemin delar 

vi i år eventuellt upp konfirmationen på tre tillfällen 
beroende på om direktivet max 50 personer fortf gäller. 

26/9 14.00 ” Konfirmation med Mässa 
27/9 11.00 16 Sönd e Tref Konfirmation med Mässa 
4/10 11.00 Helige Mikaels d Familjegudstjänst 
11/10 11.00 Tacksägelsedagen Skördefest med Mässa, medverkan av Kyrkokören, efter 

mässan inbjuds till kyrkkaffe o auktion i församl.hemmet 
18/10 11.00 19 Sönd e Tref Gudstjänst med Högtidsuppvaktning i församl.hemmet 
25/10 11.00 20 Sönd e Tref Familjegudstjänst i församl.hemmet, ”Gud och spagetti”  
 

  

Ta gärna med fikakorg! 
 

12/7  kl 11.00  Friluftsgudstjänst vid Lindefallasjön i Mjösjöhult. 
19/7 kl 11.00 Friluftsgudstjänst hos Eva och Jan Henriksson, Norra  
     Storgatan 9 i Södra Vi 
16/8  kl 11.00  Friluftsgudstjänst i Näfstad hos Anita Waernqvist med  
     familj 
23/8 kl 11.00  Mässa i Djursdala kyrka och därefter kyrkogårds-  
    vandring med Anita Gustafsdotter 
 



 
 
 
 
 
 
 
23/8 11.00 11 Sönd e Tref Mässa i kyrkan och därefter kyrkogårdsvandring till-

sammans med Anita Gustafsdotter. Ta gärna med 
fikakorg. Om vi blir många, firar vi gudstjänsten ute på 
kyrkbacken. 

11/10 18.00 Tacksägelsedagen Jaktgudstjänst, efter andakten blir det korv med bröd, 
   fika och jaktmingel på kyrkbacken 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/9 11.00 13 Sönd e Tref Gudstjänst 
 

  

 

Med tanke på ovissheten inför den fortsatta utvecklingen av pandemin så 
hoppas vi att ni alla kan ha överseende med att gudstjänstplaneringen så som 
den står här i bladet kan komma att förändras med kort varsel. 



Liselott Davidsson och 
Jonas Karlsson vigdes 
den 4/4. 

Stefan Pettersson 
och Eva Berg vigdes 
på Valborgsmässo-
afton.  

Den 4/4 vigdes Roberth 
Oldgård och Marie-
Therese Norberg. 

Jesper Sundström och 
Karin Eriksson vigdes 
den 13/6.  

Helmer döptes i Djursdala kyrka den 2/5 

På Midsommardagen 
vigdes Patrik Gren 
och Anna Liljeblad. 

Döpta:  
13/4 Kasper Karl Vide Karlsson  2/5 Lars Helmer Mattis Johansson Thell 
25/4 Svea Anna Maria Esping  7/6 Isak Gunnar Marcus Milton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Vigda: 
4/4 Roberth Oldgård & Marie-Therese Norberg 
4/4 Jonas Karlsson & Liselott Davidsson 
30/4 Stefan Pettersson & Eva Berg 
13/6 Jesper Sundström & Karin Eriksson  
20/6 Patrik Gren & Anna Liljeblad 
 
Församlingsbor som avlidit: 
1/4 Inger Johansson  1/5 Inge Karlsson 
19/4 Marianne Junling  21/6 Mary Hallberg  
20/4 Joel Larsson 

Den 25/4 döptes Svea 
i Djursdala kyrka  

Isak döptes den 7/6 i 
Djursdala kyrka  



 
 

 
 

En fin men blåsig Annandag Påsk inleddes med 
pilgrimsvandring i Näfstad under temat Emmaus-
vandringen. Vandringen slutade nere vid Stångån, 
där en av våra konfirmander döptes. Eftermiddagen 
bestod av korv-, majs- och banangrillning till-
sammans med konfirmanderna och de övriga 
pilgrimsvandrarna. När vi var klara tog vi oss vidare 
till grannens lada för att måla graffiti under Martins 
säkra ledning.          

Under påsklovet var en konfirmandresa planerad till London och söndagen den 10 maj var 
det tänkt att vi skulle haft konfirmation i Södra Vi kyrka men så plötsligt förändrades allt då 
vi stod inför det faktum att pandemin var här och många av Europas gränser stängdes och så 
även Englands. Någon London-resa blev det alltså inte. Vi hoppades in i det sista att kunna 
åka åtminstone någonstans men som situationen har utvecklats så har vi senarelagt både läger 
och konfirmation. Det blev en väldigt annorlunda konfirmandtermin utan stora gudstjänster 
och framförallt påsken som i vanliga fall fyller kyrkan med mycket människor, körsång och 
glädje blev i år stilla andakter. Trots detta har våra konfirmander varit vid gott mod och 
väldigt förstående och vi är glada att ha fått lära känna dem och hoppas att de ändå haft en 
fin och givande konfirmationstid. Liksom alla våra konfirmander, kommer de alltid att finnas 
med i församlingens förböner.  



 
 

Barnverksamheten har äntligen 
fått flytta in i sina nyrenoverade 
lokaler denna termin. Barn-
kören Pysselsångarna har träffats 
på tisdagarna under terminen. 
Där blir det full fart med sång 
med mycket rörelse och dans. Vi 
busar till olika musiklekar och 
avslutar med pysselstund. Vi har 
jobbat med två olika teman, 
cirkus och vårblommor och pysslat med pärlor, lera, färg, 

papper och sytt våra egna käpphästar. På avslutningen sjöng vi i kyrkan och hade 
käpphästhoppning utanför församlingshemmet. Vi festade också till det med en härlig 
glassbuffé. 

Babysång finns varje torsdag för föräldrar med barn 0-3 år. Där 
kommer musiktåget på besök fullastat med sång, rim och ramsor. Vi 
busar och fikar tillsammans. Nu har barnverksamheten tagit 
sommarlov och vi välkomnar alla 
leksugna barn åter i augusti. 
 
 

Den 31 maj firade vi friluftsguds-
tjänst/Gökotta hos Helena och Håkan i Skyttorp. En trevlig 
tradition som vi gärna fortsätter med. Medverkade gjorde 
Anita Waernqvist från vår församling, Jörgen Sundeborn från 
Kinda pastorat samt Inge Danielsson som ombud för 
Vimmerby pastorat och som underhöll med dragspel och sång.  

Trots att mycket har blivit 
annorlunda den senaste 

tiden kunde vi ändå på midsommaraftonen, precis som 
vanligt, få njuta av sång och musik i sommarkvällen i 
Södra Vi kyrka tillsammans med Jan Henriksson, Jenny 
Engå, Maria Lith och Lennart Sjöstedt. Midsommar-
dagen bjöd på både mässa med sång och musik med 
Marianne Nilsson och därefter en vigsel i Djursdala 

kyrka. Tillsammans med delar av kören och solister avslutades sedan midsommarhelgen på 
söndagen i Kröngårdskyrkan med gudstjänst som gav ny energi på en vacker plats med vacker 
sång och musik.  
 

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
http://www.svenskakyrkan.se/sodravi

