
 

  

 

 

       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   Södra Vi-Djursdala församling – Vår vision 
 
Vår vision är att skapa en mening och en mötesplats i helg 
som vardag för många människor. Att ge alla en möjlighet 
att tolka sina liv på en kristen grund. Vi vill att man ska 

känna att här är en öppen plats med högt i taket med låga 
trösklar och att man får komma precis som man är, vara som man är och 

tillsammans med oss och Kristus få möjlighet att utvecklas och få en möjlighet till att se 
sina liv i ett meningsfullt sammanhang. Ingen lever bara för sin egen skull, i kyrkan är vi 

alla tillsammans. Församlingen vill vara och är en viktig del i vår bygd. Här finns det 
traditionella som gudstjänst, musik, barnverksamhet, syförening, församlingskår och 
konfirmandundervisning. Men också soppluncher, sorgegrupper och andra mötesplatser. 
Vår ambition är att de plattformar vi har ska fungera som en mötesplats för möten 
människor emellan och mellan människa och Gud. Vi som redan finns med i kyrkliga 
sammanhang har en uppgift i att dela med oss av vår kristna tro till andra och låta dem 
tolka tron till den verklighet och vardag som de lever i. Vi har valt två fokusområden; ”Barn 
och unga i vår församling” och ”Meningsfulla mötesplatser”. Vi som församling strävar 
alltid efter att ha samma syn på barnen såsom Jesus hade, det vill säga att de är viktiga. 
Jesus såg och lyssnade på barnen och det ska också vi göra.  
 
Församlingens barn- och ungdomsverksamhet ska uttryckas i kärlek och respekt för 
varandra. Vi ser som en viktig uppgift att ge barn och ungdomar en möjlighet att finna 
verktyg till att tolka sina liv på en kristen grund. Vem är jag? Vad kan jag som person bidra 
med i världen?  
 
Det andra ordet i vår vision är mötesplats. Mötet vi eftersträvar är för det första mötet 
med varandra. Som människor behöver vi bli sedda, ett behov som vi burit redan som 
barn. Vi behöver bli inneslutna i en gemenskap som ser oss, som räknar med oss och 
lyssnar till oss. Det här är ett behov som ökar i vår tid då ensamheten bland människor är 
stor. Det andra mötet vi eftersträvar är mötet med Gud i våra gudstjänster, andakter, 
förrättningar och vårt delande av ordet. Det tredje mötet vi eftersträvar är mötet med 
skapelsen. Vi är alla en del av Guds skapade natur, skapade att leva i en ekologisk balans 
som vi människor måste upprätthålla. Det är vårt ansvar som kristna. Det är lätt att se 
naturen som en resurs att ösa ur, i stället för att se den som en gåva att vårda och glädjas 
åt. I våra möten vill vi öppna för möjligheter att vårda skapelsen med omsorg, tacksamhet 
och glädje.  
 
I vår kyrkosyn ligger också viljan att samverka med alla goda krafter i samhället, vare sig 
den kommer från kommun, föreningsliv eller enskilda människor. 
 
För att inte visionen ska tappas bort, har alla församlingar i Svenska kyrkan ålagts att göra 
en egen församlingsinstruktion. Det här är ett utdrag ur vår, vill du läsa hela församlings-
instruktionen ligger den utlagd i våra kyrkor eller finns att hämta på pastorsexpeditionen.  



 

 

  
   

I februari bjöd vår församlingsassistent Ida in barnkören Pysselsångarna till en härlig 
Mellokväll i barnlokalen. Först pysslade de ihop snygga mikrofoner att sjunga i och sedan 
hjälptes alla åt att laga tacos till middagen. Efter det blev det Melodifestivalen på tv då alla 
fick heja och rösta på sitt favoritbidrag. Det blev en superrolig kväll tillsammans och alla barn 
var jätteduktiga.   
 
 
 
På lördagen i vecka 8 ordnade vi en sportlovsaktivitet för stora och små med gudstjänst i 
simhallen i Gullringen. Anita Waernqvist höll i andakten och Marianne Nilsson var med och 
spelade flöjt. Förutom några timmars fri lek under eftermiddagen i simhallen, bjöd vi på korv 
med bröd och fika samt godisfiskdamm för alla barnen.  

 
 
 
 
  



 

  
 
 

 

 

 

 

 
8/5 11.00 4 Sönd i Påsktid Konfirmationsgudstjänst med mässa 
22/5 18.00 Bönsöndagen Musikgudstjänst med Västerviks Salongsorkester 
  6/6 18.00 Annandag Pingst Ekumenisk bönekväll på Kröngården 
12/6 11.00 Hel Tref dag  Friluftsgudstjänst i Brunnsparken  med kören och  
    Vimmerby Musikkår, därefter serveras sommarlunch 
19/6 11.00 1 Sönd e Tref  Friluftsgudstjänst i trädgården hos Sonia och Lasse 

Karlsson, Stationsallén 18, Södra Vi 
24/6 20.00 Midsommarafton Musikandakt med sång och musik i Midsommarkvällen 

med Sara Svensson – oboe, Jan Henriksson – sång och 
Lennart Sjöstedt – orgel/piano m fl 

26/6 10.00 Johannes döp.dag Gudstjänst i Kröngårdskyrkan, kör 
  6/7 10.30 Onsdag Friluftsgudstjänst på Vidala med kaffe och ostkaka till-

sammans med Syföreningen samt sång och musik med 
Inge Danielsson  

10/7 11.00 4 Sönd e Tref Mässa  
17/7 11.00 Apostladagen Friluftsgudstjänst vid Lindefallasjön, lekmannaledd 

andakt, ta gärna med fikakorg och något att sitta på 
24/7 11.00 6 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst i trädgården hos Eva & Jan Henriksson, 

Norra Storgatan 9, Södra Vi, lekmannaledd andakt  
          
 
 
 
 
 
 
 
   
15/5 11.00 5 Sönd i Påsktid Välkomna till gudstjänst i Betel, Djursdala, där Karl-Oskar 

Fredriksson predikar 
29/5 11.00 Sönd f Pingst Friluftsgudstjänst i Fängebo, ta gärna med fikakorg och 

något att sitta på  
 5/6   9.00  Pingstdagen Friluftsgudstjänst i Skyttorp, sång och musik med Inge 

Danielsson. Ta gärna med fikakorg och något att sitta på. 
  25/6 11.00 Midsommard Mässa, sång och musik med Marianne Nilsson 
  3/7 18.00 3 Sönd e Tref Musikgudstjänst, sång o musik med Carl-Johan Wallentin 

och Lennart Sjöstedt  
 
Med reservation för ev ändringar. Läs gärna på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/sodravi,  
vår Facebooksida eller se predikoturerna i Vimmerby Tidning. 

http://www.svenskakyrkan.se/sodravi


  
 
Den första helgen i mars bjöd vi in till 
familjegudstjänst i Södra Vi kyrka där de 
som döpts fick hämta sin dopängel. På 
grund av pandemin var det två år sedan vi 
hade dopfest senast, så det hängde många 
små änglar i dopträden och väntade på att 
bli hämtade. Med andra ord visste vi att vi 
kunde bli många, men ändå blev vi glatt 
överraskade av gensvaret. Vår vaktmästare 
Anneli slutade räkna vid 162 personer i 

kyrkan och vi är så glada att så många 
kom och känner att det är härligt att 

äntligen kunna samlas igen.  

Barnkören Pysselsångarna var också med och sjöng för oss.  Dessutom fick vi gå en 
upplevelserunda med alla sinnen i kyrkan med olika stationer där den som ville fick blåsa 
såpbubblor, smaka på olika godisar och annat, känna på dopvattnet och dofta på olika 
lukter m m. Det blev verkligen en gudstjänst full av liv och rörelse. Som avslutning på 
gudstjänsten bjöd vi på fika med tårta. 
 
 

  Med start från Palmsöndagen öppnade 
vi en lucka varje dag i Påskkalendern 
ända fram till Annandag påsk. Vi har 
filmat och lagt upp alla lucköpp-
ningarna på vår Youtube- och 
Facebooksida. En del dagar hade vi 
hjälp med lucköppningen av en liten 
assistent och ”påskhararna” Gizmo och 
Svante. I två av luckorna får ni även 
träffa några unga ledare och ett nyfött 
lamm. De fina påskkalendrarna finns 
att köpa hos oss om någon vill ha till 
nästa år.  



Foto: Fredrik Olofsson 

 
 
 
Efter en lång tid med pandemirestriktioner fick vi under några 
dagar i början av april äntligen genomföra den sedan länge 
planerade biskopsvisitationen i vår församling. Redan första 
dagen hann biskop Martin Modéus träffa både anställda, 
konfirmander och förtroendevalda i kyrkorådet. På kvällen var 
alla som ville välkomna till en öppen samling i församlings-
hemmet i Södra Vi för att träffa biskopen och delta i hans 
föreläsning ”Tillbaka till källorna”. Att dela samtalsglädje och 
kunskap om vår tro är en viktig del i att hitta tillbaka till 
källorna, menar biskop Martin.  

 
Även dag nummer två innehöll ett fullbokat schema med 
bl a besök och guidning både i Södra Vi och Djursdala 
kyrkor och på kyrkogårdarna men också en givande 
samling kring de ekumeniska frågorna.  
 
Söndagen den 10 april avslutades sedan 
visitationsdagarna med en festmässa i Södra Vi kyrka med 
medverkan av biskopen, stiftets representanter, våra 
egna präster, kyrkokören, konfirmanderna och många 
flera med en gemensam lovsång till Gud.  Dagen 
avslutades sedan med att alla som ville bjöds in till församlingshemmet för att umgås, äta 
lunch och lyssna till biskopens avslutande tal till församlingen.  

 
VAD ÄR DÅ EN BISKOPSVISITATION? 
Dagens visitationer är inte riktigt som gångna tiders biskopsbesök då det mest handlade om 
kontroll. Predikades det ”rätt”? Var räkenskaperna i ordning? Det var obligatorisk närvaro,  
inte bara för prästerna utan också för allmänheten. Den som uteblev riskerade att få böter!  
Även om hela församlingens arbete noga granskats innan själva biskopsbesöket, så kommer 
biskopen numera mer för att inspirera än för att inspektera. Tillsammans med medarbetare  
från stiftskansliet i Linköping möter biskop Martin församlingsbor, anställda, förtroendevalda 
och medarbetare för goda och inspirerande samtal. 



  Döpta januari -  april 2022 
13/3 Ellen Anna Emilia Svensson 
13/3 Fanny Emilia Lilly Johansson Ask 
26/3 Tuvali Eva Inga-Stina Andersson Friman 
26/3 Theo Karl Harry Stålhandske 
2/4 Louie Jim Nordh 
3/4 Meija Inez Victoria Beijerbergen Van Henegouwen 
24/4 Iris Ruth Anna Nyström Hassel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Församlingsbor som avlidit januari– april 2022 
 

 
 
 
 
 

Theo döptes i Södra 
Vi kyrka den 26/3. 
Han är son till 
Emilia Andersson och 
Pär Stålhandske. 
Doppräst var Marie 
Marklin och faddrar 
är Stefanie Andersson 
och Albin Carlsson. 

Den 26/3 döptes 
Tuvali i Djursdala  
kyrka. Mamma och  
pappa  heter Ann-Sofie  
Friman och Mattias Anders- 
son. Dopet förrättades av Marie Marklin. Med 
på bilden är också faddrarna Katja Ingeman 
och Cathrine Nilsson.    

  1/3 Hjördis Viderström 
25/3 Sture Tengvall 
26/3 Bengt-Åke Karlsson 
  4/4 Irma Gustafsson 
10/4 Roland Tidlund 
 

12/1 Erik Karlsson 
15/1 Inger Kaarle 
29/1 Lilly Göransson 
  3/2 Alice Gustafsson 
  5/2 Marie-Louise Alexandersson 
  8/2 Jan-Åke Eriksson 
   

Meija döptes i Djursdala kyrka den 3/4. Mamma 
och pappa heter Linn Ellingsworth och Dennis 
Beijerbergen Van Henegouwen. Dopet förrättades av 
Marie Marklin och fadder är Jim Ellingsworth. 

Iris döptes i Djursdala kyrka den 24/4. Hon 
är dotter till Johan Eriksson Hassel och 
Nathalie Nyström. Doppräst var Marie 
Marklin och fadder är Elin Brodin. 



                                                                        
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efter det senaste kyrkovalet, som hölls i september 2021, har vi 
påbörjat en ny mandatperiod som sträcker sig från den 1 januari 

2022 till den 31 december 2025. En ny mandatperiod innebär att 
några ledamöter och ersättare avgår men också att vi får ta emot och 

samarbeta med nya ledamöter och ersättare som vill engagera sig i vår församling.  
Kyrkofullmäktige består av följande ledamöter: Sofia Nilsson (ordf), Alice Andersson 
(vice ordf), Ingmar Eklund, Göran Andersson, Gun Green, Hans Svensson, Åse Sjöstedt, 
Gunvor Larsson, Inger Claesson, Jan Henriksson, Eleonor Nilsson, Ing-Britt Svensson, 
Carina Mathiasson, Sonia Karlsson och Ulla Brodin Henriksson. Ersättare är: Marie 
Marklin, Åke Larsson, Jonny Alvin, Elin Johansson, Anneli du Rietz, Ida Johansson, Eva 
Henriksson och Martin Sandin. 

 Kyrkorådet består av följande ledamöter: Jan Henriksson (ordf), Sofia Nilsson (vice 
ordf), Göran Andersson, Gun Green, Alice Andersson, Gunvor Larsson, Hans Svensson, 
Eivor Johansson och Anita Waernqvist. Ersättare är: Tomas Karlsson, Ingmar Eklund, 
Ann-Louise Andersson och Anita Andersson.  

 
 
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!  

I påskveckan anordnades en 
påskvandring i Korskyrkan, Vimmerby, 
för kommunens alla skolklasser i årskurs 
5. Från vår församling tackade Södra Vi 
och Brännebro skolor ja till inbjudan. 
Skolklasserna fick uppleva påskens 
drama och berättelsen som förklarar 
varför vi firar påsk. Vi hoppas att det här 
kan bli ett återkommande ekumeniskt 
samarbete mellan oss i Svenska kyrkan 
och Korskyrkan. 

mailto:sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/sodravi

