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Nu går vi över till något annat….
Jag hörde en gång en historia av en kollega. Det handlade om en präst långt ute på landsbygden i Småland. Han hade tjänstgjort länge i sin församling och aldrig var det någon som
sa något varken om gudstjänsten eller predikan. Det gick så långt att han tillslut kallade de
som satt i kyrkbänken för stenstoderna, eftersom han inte ens kunde urskilja ett leende eller
en menande blick i deras ansikten. Han var så less på allt att han t om en eller annan gång
funderat på om han inte skulle göra något annat än att vara präst. Så stod han då än en gång
i predikstolen och efter gudstjänsten hälsade han på deltagarna. Då kom det fram en kvinna
som han vagt kände igen och hon sa till honom: -”Tack för din predikan!” Prästen tittade
förvånat tillbaka och tackade för responsen. Då sa kvinnan: -”Ja, alltså inte just den idag, utan
för en predikan för tio år sedan som förändrade mitt liv”
Plötsligt kände prästen en värme i hjärtat, alltså hade han inte talat för döva öron. På kyrkkaffet efteråt var han tvungen att sätta sig bredvid kvinnan för att få veta mer. –”Ursäkta,
men vad var det jag sa för tio år sedan?” Tankarna snurrade i hans huvud och han försökte
dra sig till minnes någon predikan han varit extra nöjd med. Kvinnan svarade: –” Jag satt
där i kyrkbänken och funderade på ett viktigt val i mitt liv. Om jag skulle tacka ja till den där
utbildningen jag kommit in på. Jag hade nästan bestämt mig för att tacka nej, när du sa i din
predikan: Nu går vi över till något annat”
Kvinnan tog orden i prästens predikan som ett tecken på att hon skulle våga göra sitt val. Vi
människor ställs hela tiden inför val i våra liv. Små val, men också stora. Ibland skulle man vilja
ha facit i hand och kunna välja och vara säker på utgången. Men oftast får man helt enkelt
göra valet utan att vara säker på vad det leder till.
Jag har gjort ett val, att börja jobba i Vist/Vårdnäs församlingar. Någon annan som läser detta
kanske också gjort ett val nu inför hösten. Nytt jobb, ny skola, nytt hus, en ny relation eller
valt att satsa vidare på det man har. Luther talar om den dagliga omvändelsen, att dagligen
rikta sig mot Gud och välja att vandra vidare med honom. Gud själv behöver inte välja, han
har redan gjort sitt val att vandra med dig. När du ser på dina val i livets backspegel, kan du
kanske dra dig till minnes vad det var som fick dig att göra de val du gjorde. Kanske var det
orden i en torftig predikan, en stundens ingivelse eller Gud själv?
En välsignad höst önskar jag er
Niklas Lüning, fr om augusti ny komminister i Vist.

Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Nillan Bergman
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2018
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FYRA FRÅGOR

Niklas Lüning

Ny komminister i Vist Vårdnäs pastorat
Välkommen till oss i Vist Vårdnäs
pastorat Niklas!
Vem är du?
Jag heter Niklas och är 53 år, jag är född och
uppvuxen i Kalmar.
Jag är prästvigd för Växjö stift 1994, men
har sedan 2000 jobbat inne i Linköping. Jag
är gift med Ingela som är lärare och vi har
tre söner, Benjamin, Emanuel och Joel. En del
kanske känner igen mig från musikscenen, då
jag spelar saxofon och keyboard i flera olika
band i Linköpingstrakten. Eller kanske någon
har mött mig i korpserien i innebandy eller
fotboll för ett par år sedan.
Foto: Royne Mercurio

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har jobbat som präst sedan 1994, i Döderhult och Ålems församlingar nere i Kalmar län.
Jag har varit präst i 12 år i Sankt Hans kyrka i Ekholmen och nu senast har jag varit sjukhuspräst
i Linköping i 6 år. Innan jag började min prästbana jobbade jag bland annat extra som brevbärare.
Jag har även varit tjänstledig under en kort period och spelat barnmusikal i förskolor och skolor
runt om i Östergötland.

Varför är du präst?
Det var inte ett självklart val för mig. Det stora valet för mig var inte att bejaka prästkallelsen,
utan att som 20-åring bekänna mig som kristen efter att tidigare betraktat mig som ateist. Men
diverse möten och omständigheter ledde fram till att jag också bejakade den Gudskallelse jag
kände inombords och jag började studera i Uppsala när jag var 24.

Vad tänker du om kyrkan i framtiden?
Den världsvida kyrkan är den enda institutionen i vårt samhälle med ett evighetsperspektiv.
Samtidigt är den något som en dag ska bli överflödigt. När Jesus kommer tillbaka behövs inga
präster och ingen organisation mer. Men fram till dess är kyrkan stället där vi tillsammans får en
glimt av himmelriket. Gud öppnar mikrofönster till den himmelska härligheten i gudstjänsten,
i medmänskliga möten, i naturupplevelsen, i bachstycket på orgeln, i nattvardens bröd och vin,
i barnet som ler tillbaka, i psalm eller bibeltexten. Kyrkans roll är att finnas där och hjälpa till att
skapa rum för dessa mikrofönster, fram till den dag då fönstren öppnas på vid gavel och vi får
uppleva det himmelska till fullo. Vi ska också liksom Jesus på ett särskilt sätt se på våra medmänniskor, med förlåtande och kärleksfulla ögon.
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Häng med oss! Konfa 2018/2019
Bli konfirmand i Vist eller Vårdnäs!
Under ett år får du lära känna dig själv lite bättre, undersöka vem Gud är och
vad kyrkan är för något. Du får fundera på vad det är att tro och vad meningen
är med allt! Här ser du lite av vad årets konfirmander haft för sig 2017/2018
Bakgrundsbild: Konfirmationsdag i Vårdnäs kyrka 2018 Foto: Johan Liljegren
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Vårdnäs konfirmander och ledare på läger i Gransnäs

Vårdnäs Unga ledare
på Breviks lägergård

Vist konfirmander fikar i Berlin
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Nya grupper startar i höst!
Infokväll och anmälan
Vårdnäs: 23/9 kl 17-20
Vist: 4/10 kl 18-20
Mer info se s 8
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Flaggan vajar i Vårdnäs för
våra konfirmander!

GUDSTJÄNST

K ALENDER

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Se predikoturer och hemsidan; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

26/8 13:E SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst i
hembygdsgården
Vist kyrka 17.00 Mässa

2/9 14:E SÖN E TREFALDIGHET

Vårdnäs kyrka Sammanlyst Vist
Vist kyrka 17.00 Mässa, Niklas Lüning hälsas
välkommen, Personalkören

8/9 LÖRDAG

Vist församlingshem 14.30
Teater, Klas Klättermus, se s 10
Vist kyrka 17.00
Teater, Markus evangeliet, se s 10

9/9 15:E SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

16/9 16:E SÖN E TREFALDIGHET

1/11 TORSDAG

Vårdnäs kyrka Öppen kyrka, se tider *
Vist kyrka Öppen kyrka, se tider *

2/11 FREDAG

Vårdnäs kyrka Öppen kyrka, se tider *
Vist kyrka Öppen kyrka, se tider *

3/11 LÖRDAG ALLA HELGONS DAG

Vist kyrka 11.00 Minnesgudstjänst, Kyrkokören
Vårdnäs kyrka 17.00 Minnesgudstjänst, Kyrkokören

4/11 SÖN E ALLA HELGONS DAG

Vårdnäs kyrka Sammanlyst Vist
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst “Swing low”,
Damkören Senza Nome & Tjejkören

11/11 24:E SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist 17.00 Mässa

Vist kyrka 11.00 Mässa, Rakel Fagius
& Johan Gertz musicerar. Obs tiden!
Vårdnäs kyrka 17.00 Kvällsmässa,

13/11 Vårdnäs kyrka 16.30

23/9 17:E SÖN E TREFALDIGHET

18/11 SÖN FÖRE DOMSÖNDAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 Förklarande Mässa,
konfirmandupptakt
Vist kyrka 17.00 Psalmsångsgudstjänst,
Kyrkokören & instrumentalister

25/9 Vårdnäs kyrka 16.30

Gud & Spaghetti. Gudstjänst i kyrkan för alla
åldrar med mat & gemenskap i församlingshemmet

30/9 DEN HELIGE MIKAELS DAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst i församlingsh.
Vårdnäs kyrka 17.00 Sånger i höstens tid,
Kyrkokören & Vårdnäs Vokalensemble
Vist 17.00 Mässa, körgrupp ur Kyrkokören

Gud & Spaghetti. Gudstjänst i kyrkan för alla
åldrar med mat & gemenskap i församlingshemmet
Vårdnäs kyrka 11.00 Psalmsångsgudstjänst i
församlingshemmet, körgrupp
Vist 17.00 Mässa, Tjejkören

25/11 DOMSÖNDAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 Kvällsmässa
Vist 17.00 Mässa, Ceciliakören

2/12 1:A ADVENT

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst, Upptäckarkören,
Tjejkören & Kyrkokören
Vist 11.00 Gudstjänst, Kyrkokören & Tonfiskarna
* ALLHELGONATIDEN-ÖPPET

7/10 19:E SÖN E TREFALDIGHET

Vist

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, församlingshemmet
Vist 17.00 Mässa, Tonfiskarna

Kyrkan öppen må-lö för stillhet & andakt.
Fika serveras i kyrkan:
			
			

14/10 TACKSÄGELSEDAGEN

Vårdnäs

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst med musikalen
“Blommor & skratt”, Upptäckarkören & Tjejkören
Vist 17.00 Gudstjänst med musikalen “Festen”
med Ceciliakören

Kyrkan öppen alla dagar för stillhet & andakt.
Fika serveras i kyrkan:
Tors 1 nov 13-17
			Fre 2 nov 10-18
			Lör 3 nov10-15
Fika i församlingshemmet
Lö 3 nov 15-17

21/10 21:E SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 17.00 Kvällsgudstjänst
Vist 17.00 Mässa, körgrupp ur Kyrkokören

GUDSTJÄNST PÅ SERVICEHUSET
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

28/10 22:E SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist 17.00 Mässa

Tors 1 nov 8-16
Fre 2 nov 8-20
Lör 3 nov 11-16
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GENOM
K YRKFÖNSTRE T

Vi tittar in genom Vårdnäs resp Vist kyrkas fönster
Vad finns det för spännande föremål innanför väggarna?

I detta nummer har våra inventarieansvariga Gunnel Almqvist och Britt-Marie Petterson tagit fram och tittat
på respektive kyrkas nattvardssilver.
Förr i tiden fick man inte ta nattvarden innan man konfirmerats. Idag får man ta nattvarden redan som döpt.
Oftast var och är konfirmationen på pingsthelgen. På pingsten använder man röd färg på t.ex kalkklädet som
man hänger över kalken innan man ”dukar” nattvardsbordet.
Här visar vi en del av Vist och Vårdnäs nattvardskärl.

Foto: Britt-Marie Pettersson

Foto: Britt-Marie Pettersson

Vist: Oblatask från tidigt 1700 tal,
vinkanna från 1692. Kalk från 1416.
Pate’n (silverfat) från 1688 och en
linnebroderad bursa. Bursa är det
fyrkantiga fodralet med brodyr som
står lutat mot väggen. Här förvaras
en liten linneduk som nattvardsgåvorna dukas upp på.

Vårdnäs: Oblatask från 1600 talets
mitt, vinkanna från 1600 talets mitt,
kalk: foten från sen medeltid och
cuppan från 1796. Pate’n och bursa
från 1900 talet med fyra av kyrkoårets färger. Rött kalkkläde av
gammal årgång.

Om ni har några frågor eller funderingar kring olika föremål i våra kyrkor så ställ gärna
frågor till oss. Maila till vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Information angående utvidgning av askgravplatsen i Vist
För närvarande förs diskussioner om smärre
justeringar av utformningen av den nya askgravplatsen
som ska anläggas på Vist kyrkogård.
(Se församlingsblad Vår/2018).
Vid frågor hör gärna av er till kh Elin Strömblad
013-540 25.
Foto: Vist Vårdnäs pastorat
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VI & VÅRA

Grupper och kontak tpersoner

VERKSAMHETER

Vist Vårdn äs pa stora t

KONFIRMATION 2018/2019!
Går du i 8:an? Då är du varmt välkommen som konfirmand i Vist eller
Vårdnäs församling (ja, man kan konfirmeras även om man gick i 8:an för
länge sen...kontakta oss om du är nyfiken!)
Att vara konfirmand innebär att du under ett år får lära känna dig själv lite
bättre, undersöka vem Gud är och vad kyrkan är för något. Du får fundera
på vad det är att tro och vad som är meningen med allt!
Vi börjar i höst och alla får plats! Du som bor i Vist eller Vårdnäs församling,
men även du som inte bor inom församlingarna, kan anmäla dig!
I Vårdnäs den 23 sept kl 17.00 har vi en kommenterad mässa i kyrkan och sedan info och anmälan.
Ungdomar och föräldrar välkomna! Vi bjuder på lättare förtäring. Du kan också anmäla dig med namn och
personnr till alexandra.moraitis@svenskakyrkan.se
I Vist den 4 okt kl 18.00 startar vi med infokväll och anmälan. Ungdomar och föräldrar är varmt
välkomna! Du kan också anmäla dig med namn och personnr till niklas.luning@svenskakyrkan.se

DELA TRO DELA LIV

FRUKOSTCAFÉ I VIST
ONSDAGAR 9.00-12.00

En öppen samtalsgrupp där vi
samarbetar med Rimforsa församling.
Utifrån olika teman delar vi tankar och
funderingar om kristen tro och om
livet.
Vi alternerar våra träffar mellan
Vårdnäs och Rimforsa.
Kontaktperson är Alexandra Moraitis
Se vår hemsida för datum och teman.

START 22/8
Du som är nyinflyttad, här finns
möjlighet att träffa nya vänner!
Det finns tidningar att läsa, leksaker för
barnen och det finns alltid någon att
prata med.
Titta in och njut av en smörgås, kaka,
kaffe eller te. Pris 20 kr.

GUD & SPAGHETTI - Vad är det?

Foto: Jaana Björk

25/9 & 13/11 Kl 16.30

Jo, det är en gudstjänst för alla åldrar. Kyrkbackens förskola eller Upptäckare och Tjejkören arbetar med ett
tema som sedan avspeglar sig i gudstjänsten. Efter gudstjänsten i kyrkan står middagsbordet i församlingshemmet dukat. Kanske serveras det spaghetti?... Varmt välkomna att delta!

TRIVSELCAFÉ

STICKCAFÉ
I VÅRDNÄS

I VÅRDNÄS

Andra onsdagen i månaden i församlingshemmet
i Vårdnäs 14.00-16.00.
Du som är dagledig och vill träffa nya
och gamla vänner!

Onsdagskvällar, jämna
veckor 19.00-21.30

Vi träffas ett gäng pysselglada människor i
församlingshemmet. Vi tar med eget
hantverk de flesta gångerna och någon
gång under terminen blir det gemensamt
hantverk. Start 5/9!
Varmt
välkommen!

Datum för hösten: 12/9, 10/10, 14/11
samt 12/12
Behöver du skjuts? Ring Alexandra
Moraitis 013-413 17
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ALLA KAN

VARA MED!

Barn, ungdom & uppåt!
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Vist

Vårdnäs

Öppet Hus fredagar 9.15-11.15
För alla som är daglediga och vill sjunga & leka med
sina barn.
Kontakt Marie Gustafson

Babyrytmik & Öppna förskolan torsdagar 9.00-11.00 i
församlingshemmet.
Vi välkomnar dig som förälder tillsammans med ditt barn.
Musik, sång & rytm. Resten av tiden leker vi, samtalar &
fikar tillsammans. Passar för alla åldrar!
Kontakt Mimmi Klingberg & Marie Gustavsson

Spanarna årskurs 1-3 tisdagar 15.50-17.00
Här kommer vi att med hjälp av lek, naturupplevelser,
pyssel & mycket mera spana på livets olika skeenden.
Kontakt Annika Zeylon & Britt-Marie Edman
UG-Ungdomsgrupp torsdagar alla veckor 20.30
samt söndagar 18.15-21
Kontakt Nillan Kylemark Bergman
Frukostcafé onsdagar 9.00-12.00
Kontakt Annika Zeylon & Jaana Björk
Kyrkliga syföreningen varannan onsdag
13.30-15.30 Träffas i församlingshemmet
Kontakt Kristina Kull 013-540 10

UG-Ungdomsgrupp torsdagar jämna veckor 19.00-21.00
Kontakt Marie Gustafson & Alexandra Moraitis
Upptäckarna/Upptäckarkören tisdagar 15.00-17.00
För barn i förskoleklass-åk 2. Pyssel, sång & andra
aktiviteter ute & inne.
Kontakt Marie Gustafson, Britt-Marie Pettersson & Anne
Gustavsson Jarl. Buss går från Brokinds skola. Gällande Sätra
skola kontakta Anne Gustavsson Jarl för mer info.
Stickcafé onsdagar jämna veckor 19.00, se s 8
I församlingshemmet. Kontakt Britt-Marie Pettersson
Trivselcafé andra onsdagen i månaden 14.00 i
församlingshemmet. Se s 8 samt hemsida & annonsering
Kontakt Alexandra Moraitis
Dela tro Dela liv samtalsgrupp, se s 8 samt hemsida &
annonsering
Kontakt Alexandra Moraitis

VAR MED
OSS &

Damkören Senza Nome

SJUNG!

Foto: Agnes Hulander

Vist körer
Barnkören Tonfiskarna årskurs 1-2
Tisdagar 15.00-15.45 i församlingshemmet
Kontakt Jeanette Ståhlkvist
Ceciliakören årskurs 3-6 onsdagar 15.30-16.30
Här prövar vi lite fler olika slags sånger & sjunger
även lite stämmor.
Kontakt Jeanette Ståhlkvist
Tjejkören en kör för dig i högstadiet & gymnasiet
Varannan måndag 17.00-18.00
Kontakt Jeanette Ståhlkvist
Damkören Senza Nome en kör som arbetar
projektvis. Vi ses 3-4 gånger inför varje
uppsjungning. Oftast inleds varje projekt med ett längre
övningspass en lördagförmiddag. Därefter övar vi
måndagar 18.00-20.00. Kontakt Jeanette Ståhlkvist

Foto: IKON

UPPTÄCK
MED OSS!

Vårdnäs körer
Upptäckarna/Upptäckarkören Se ovan
Tjejkören, åk 3 och uppåt. Tisdagar 15.00-17.00
Kontakt Anne Gustavsson Jarl
Kyrkokören en blandad kör som övar torsdagar 19.3021.30. Kontakt Anne Gustavsson Jarl

Kyrkokören en blandad kör som övar onsdagar
18.30-20.30. Kontakt Jeanette Ståhlkvist

9

PÅ GÅNG
I PASTORATET

TEATER I VIST

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Den 8 september har vi nöjet att presentera teatergruppen Gotlands Teater
med föreställningarna ”Klas Klättermus” och ”Markusevangeliet”

Klas Klättermus
En föreställning för barn i åldern 3 år och uppåt.
14.30 i Vist församlingshem
”Klas Klättermus är pirat. Han seglar omkring på de sju haven i Hackebackeskogen. Han är
ständigt jagad av den farligaste av sjörövare, Kapten Mickel räv.” (www.gotlandsteater.se)
Berättarteater, sång och musik. Speltid ca 45 minuter.
Då det finns begränsat antal platser så säljs biljetter till ett pris av 20 kr/biljett/person.
Intäkten går till Lekterapin US Linköping.
Biljetter säljs från och med den 19/8 direkt efter gudstjänsten i Vist kyrka kl 17.00.
Biljetter säljs även på pastorsexpeditionen under våra öppettider må10-12, tis 13-15,
tors 10-12 samt i samband med våra verksamheter i mån av tid.

Foto: Gotlands teater

Markusevangeliet
En föreställning för den unga konfirmanden eller för mamma och pappa som
håller på att glömma.
17.00 i Vist kyrka.
”En kort, rapp och intensiv version av evangelisten Markus text om Jesus från Nasaret.
Skådespelaren drar in texten i vår tid, blandar humor och blodigt allvar. Med hjälp av valda
Foto: Marie
Gustafsson
delar
ur Markus evangelium, inramat i Ulf Nilssons texter ur boken ”Mästaren och de fyra
skrivarna” vill Gotlands Teater diskutera hotbilderna mot vårt gemensamma kristna arv.”
(www.gotlandsteater.se)
Berättarteater, sång och musik. Speltid ca 70 minuter. Fri entré.
Foto: Matt Gruber

Musik i
Vist

30 sept 17.00
Sånger i höstens tid

23 sept 17.00
Psalmsångsgudstjänst

Vårdnäs kyrkokör & Vårdnäs
Vokalensemble under ledning
av Anne Gustavsson Jarl.
Ackompanjemang Lars Åberg

Kom och sjung psalmer
tillsammans med kyrkokören
och instrumentalister!

Musik i
Vårdnäs

14 okt 11.00
Gudstjänst med musikalen ”Blommor &
skratt”,

14 okt 17.00
Gudstjänst med Musikalen ”Festen”
Ceciliakören agerar och musicerar

Upptäckarkören & Tjejkören

4 nov 17.00
”Swing low” Musikgudstjänst

18 nov 11.00
Psalmsångsgudstjänst

med damkören Senza Nome & Tjejkören

i församlingshemmet, körgrupp

Tacksägelsefest

En dag för alla åldrar!

i Vårdnäs
14/10

11.00 Gudstjänst med musikalen ”Blommor & skratt”
Efteråt aktiviteter i och vid församlingshemmet. Mer information
kommer på vår hemsida!
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PÅ GÅNG
I PASTORATET

FÖR MER INFO www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Lilla SYFÖRENINGEN I VIST

Vist Lilla Syförening upphör efter
drygt 80 års verksamhet.

Flitigt handarbete under 80 år

Under 1940-talet bildades de Ungas
Syförening (flicksyförening) i Vist. Men nu
när de yngre medlemmarna blivit lite äldre
och föreningen heter Vist Lilla Syförening
har vi beslutat att lägga ner vår förening.
Det beslutades på vårt sista årsmöte, som
var hos Maj-Britt Johansson i Gräshorva
den 4 juni 2018. Det har varit många
medlemmar under åren men antalet har
minskat. Nuvarande förening består av nio
medlemmar i åldersspannet 73 - 98 år
med en medelålder på drygt 80 år. Vi har
haft två möten per månad utom sista året.
Symötena har alltid varit hemma hos någon
av medlemmarna på eftermiddagarna.

Foto: Torbjörn Pettersson

Vid våra sammankomster har vår kyrkoherde varit med och vi började alltid med en kort andakt, sjunger
två psalmer och vi har läst gemensamt Fader Vår och till sist Välsignelsen. Vi har varit flitiga med olika
typer av handarbeten m.m, som resulterat i en årlig vårauktion som inbringat drygt 30.000 kr, som delats
ut till olika föreningar och fonder, Svenska kyrkan och till servicehuset i Vist, där vi samlats till en trevlig
kaffestund varje år.
Jag har varit med i ca 60 år. Äldst av oss är Maria Gustavsson 98 år flitig med handarbetet varje gång. Vi
andra har kanske inte varit så flitiga med synålen och stickorna, men vi har haft mycket trevligt och tiden
har försvunnit fort vid våra sammankomster. Det är många trevliga minnen som jag förknippar med vårt
syföreningsarbete under alla dessa år.”
//Berit Wistfors
PS: Det har funnits 4 syföreningar i Vist församling med 2 st tidigare i Bjärka-Säby och 2 i
Vist, där nu bara Vist Kyrkliga Syförening fortsätter sin verksamhet.
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Efter renovering av vår stora lokal i
källaren i församlingshemmet
kommer vi att ha invigning under
september.

KYRKOHANDBOKSDAG
Välkomna att se vilka möjligheter som finns med den
nya handboken!
Vist Vårdnäs har en gemensam dag med alla som är
intresserade av att testa och veta mer om gudstjänsten/
mässan och dess olika delar. Vi träffas tillsammans med
pastoratets musiker och präster i Vist församlingshem söndag
den 2/9 kl 10.00. Vi avslutar med en gemensam mässa 17.00
då Personalkören också medverkar. För att kunna beräkna
maten behöver du anmäla dig till pastorsexpeditionen senast
den 26/8. Ange om du önskar specialkost.
Pastorsexpeditionen Vist Vårdnäs
Nattviolsvägen 5 589 61 Sturefors
Må 10-12. Tis 13-15 samt Tor 10-12

Alla är varmt välkomna!
Mer info kommer på vår hemsida
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Kyrkvaktmästare Vist ....................................................................................................... 520 80
Kyrkvaktmästare Vist Eva Carlbom ................................................................ 0703-889537
Kyrkvaktmästare Vist Gustaf Karmelind........................................................ 072-5720064
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ............................................................................ 525 74
Kyrkvaktmästare Vårdnäs ............................................................................................... 410 41
Kyrkvaktmästare Vårdnäs Annika Svensson ............................................... 0705-211216
Kyrkvaktmästare Vist Johan Uvenberg.......................................................... 0735-211248
Innevaktmästare Vårdnäs Helena Adell ................................................................... 14 34 14

Nattviolsvägen 5, 589 61 STUREFORS
Telefon: 013 - 520 01
vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Kyrkogård- och fastighetsförvaltning

Övrigt
Kyrkbackens förskola ......................................................................................................
Förskolechef Maria “Mimmi” Klingberg ......................................................................
Vist församlingshem ........................................................................................................
Vårdnäs församlingshem ................................................................................................

414 14
411 04
528 23
414 57

Förtroendevalda
Ordförande kyrkofullmäktige Torbjörn Pettersson.................................. 0706-72 74 23
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ordförande kyrkorådet Barbro Wadström ................................................ 0708-61 94 61
barbro@psykologinsats.se
Ordförande församlingsrådet Vist Christer Nilsson ................................ 0763-28 32 50
solstugan.morketorp@hotmail.com
Ordförande församlingsrådet Vårdnäs Britt-Marie Edman ........................ 013-411 65
bm.edman@outlook.com

Är du i behov av att prata med någon?
Församlingarnas präster erbjuder samtal och bikt, givetvis med
tystnadsplikt. Kontakta någon av församlingarnas präster.
Samtalen är alltid kostnadsfria.
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Besöks- och telefontider:

Administratör/kommunikatör Karin Dahlström ........................................................ 520 01
Förvaltningsassistent Lena Lundh ................................................................................. 520 25

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Administration

Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00

Kyrkoherde Elin Strömblad .............................................................................................. 540 25
Präst Vårdnäs Alexandra Moraitis ................................................................................. 413 17
Präst Vist Niklas Lüning ................................................................................................... 529 16
Kantor Vårdnäs Anne Gustavsson-Jarl ........................................................................ 411 31
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist ..................................................................................... 529 40
Pedagog Vist Nillan Kylemark Bergman .......................................................070-731 27 29
Församlingsassistent Marie Gustafson .......................................................073-834 36 16
Cafévärdinna Jaana Björk ............................................................................................... 525 74

VIST OCH VÅRDNÄS
Kontakt:

Telefonnummer

Församlingsverksamhet

