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När julen närmar sig hoppas många att vilans tid
ska närma sig. Ofta blir ändå tiden före jul rätt
stressig med städning, matlagning och inköp. Allt
”måste” vara i ordning innan helgen kommer.
Bakgrunden till stressen är, märkligt nog, den
gamla föreställningen om julfriden. Förr tänkte
människor att frid skulle råda från julafton till
tjugondedag Knut. Inga andra sysslor än de allra
nödvändigaste var tillåtna. Straffen för våldsbrott var högre än
annars. På gården skulle allt stå i ordning. I hemmet fick inget ligga slarvigt
framme. Inför julen var det dags för julbad. Nu skulle julfrid råda!
Jag anar att vår längtan efter ordning och frid under julen är en sorts
påminnelse om paradiset. Genom hela julhelgen går ett paradistema. Det
märks i vårt sätt att utforma julen som ibland kan bli lite väl sockersött för
min smak – och det finns dolt i våra symboler.
Drömmen om paradiset är djupt nedlagd i människan. Ibland som en dröm
om att komma bort från vardagen, till varma länder med mjuka stränder, till
vila och ett okomplicerat liv. Genom att skapa gläntor i tid och rum – som
julfriden - där vi skapar små påminnelser om paradiset håller vi
drömmen vid liv.
Med barnet i krubban möter Gud oss i det liv som inte alls är särskilt
paradisiskt. Vår längtan efter att komma bort utmanas, här kommer Gud till
oss. Här är livet, och här är också Gud. Här är våra utmaningar, och det är i
dem som Gud går med oss. Här finns våra tillkortakommanden, och det är i
dem Guds kärlek finns med – till tröst och kraft att orka i vardagen.
Så hur är det med julfriden och paradiset? Ibland ger drömmar tröst men
ibland får vi tröst av att våga släppa drömmar. Till krubban där Guds son
föds får vi komma med våra liv just som de är. Där behövs inte det renskrubbade och perfekta, där behövs inte guld, rökelse och myrra. Guds frid
är en gåva. Guds frid är något vi varken kan eller måste städa fram själva.

Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Karin Dahlström
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2018
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FRÅGOR
Torbjörn Pettersson
Kyrkofullmäktiges ordförande 2018-2019.

Vad är ett kyrkofullmäktige?
Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ
och ledamöterna väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet.
Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och andra
ärenden av större vikt såsom godkännande av församlingsinstruktion, mål och riktlinjer, budget, kyrko- och begravningsavgift samt årsredovisning.
Kyrkofullmäktige utser också kyrkoråd och ledamöterna i församlingsråden efter lokal
nominering. Kyrkofullmäktige sammanträder normalt en gång i april för att bland annat fastställa
årsredovisning och ge ansvarsfrihet för kyrkorådet samt en gång i november för att bland annat
fastställa budget, kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkorådet är kyrkofullmäktiges
verkställande organ.

Vem är du?
Jag är en pensionerad riskmanager/risksamordnare för Landstinget i Östergötland som bor i Vist
sedan 1977 med min hustru och vår hund och katt. Som pensionär engagerar jag mig i familjen
med barn och barnbarn i Göteborg och Uppsala och förutom de kyrkliga förtroendeuppdragen
även i andra förtroendeuppdrag i samhället och i flera föreningar.

Varför är du kyrkofullmäktiges ordförande?
Jag blev engagerad i kyrkan genom min hustru som var mycket aktiv i kyrkan. Jag blev 1986
tillfrågad att bli pastoratets kyrkofullmäktigeordförande för att samordna pastoratets
verksamhet i en harmonisk anda. Jag är nu inne på mitt 32:a år som kyrkofullmäktigeordförande
och tycker det är lika intressant och utvecklande.

Vad tänker du om kyrkan i framtiden?
Våra båda församlingar har vuxit över åren och har en mycket aktiv verksamhet. Vi har också
haft förmånen att ha många kyrkotillhöriga och jag hoppas den utvecklingen fortsätter. Kyrkan
är en naturlig del i vardagen som hela tiden måste anpassa sin verksamhet i samverkan till övriga
samhället utan att förlora sin själ. Information och kommunikation utgör viktiga pusselbitar i
detta utvecklingsarbete.
Foto: Siv Pettersson
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GUDSTJÄNST

K ALENDER

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

2/12 1:A ADVENT

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst,
församlingens körer, grötlunch i församlingshemmet efteråt
Vist kyrka 11.00 Gudstjänst, kyrkokören &
Tonfiskarna

9/12 2:A ADVENT
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa

Vist kyrka 17.00 Mässa, barngruppen
Spanarna medverkar

6/1 TRETTONDEDAG JUL

Vist kyrka 16.00 Obs tiden! Gudstjänst
med drama om Artaban, se s 11
Servicehuset i Bestorp 15.00 Gudstjänst,
Vårdnäs Vokalensemble
Vårdnäs kyrka 17.00
Trettondedagsgudstjänst, Vårdnäs
Vokalensemble, Tacobuffé, se s 11

13/1 1:A SÖN E TRETTONDAGEN

16/12 3:E ADVENT
Vårdnäs kyrka 17.00 Lucia- och Julkonsert

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Söndagsklubben
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vist kyrka 17.00 Vi sjunger in Julen

20/1 2:A SÖN E TRETTONDAGEN

23/12 4:E ADVENT
Vårdnäs 11.00 Mässa i församlingshemmet
Vist Sammanlyst Vårdnäs

27/1 3:E SÖN E TRETTONDAGEN

se s 11
se s 11

24/12 JULAFTON
Vårdnäs kyrka 11.00 Samling vid krubban
Vårdnäs kyrka 17.00 Julbön, sång Rebecca
Jarl Evertsson, Andreas Nilsson & Martin Jarl
Vist kyrka 11.00 Samling vid krubban,
Julkör från församlingens körer
Vist kyrka 23.00 Midnattsmässa, sång &
musik av familjen Ståhlkvist Hulander med
sångarvänner

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa & Seniorfest,
musikunderhållning av Leo, Katarina & Göran
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst med musik av
elever från Lunnevads folkhögskola

3/2 KYNDELSMÄSSODAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 Ljusgudstjänst,
Vårdnäs Vokalensemble
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst med dopfest,
Tonfiskarna & Ceciliakören, se s 11

25/12 JULDAGEN
Vårdnäs kyrka 07.00 Julotta, Kyrkokören
Servicehuset i Bestorp 09.00

Julgudstjänst. Sång: Josefin Alm & Per-Olov
Alm
Vist kyrka 07.00 Julotta, sång Elisabeth
Eneroth
Servicehuset i Sturefors 9.30 Julgudstjänst

26/12 ANNANDAGJUL
Vårdnäs Sammanlyst Vist
Vist kyrka 17.00 Mässa
30/12 SÖNDAG E JUL
Vårdnäs 11.00 Mässa i församlingshemmet
Vist Sammanlyst Vårdnäs
31/12 NYÅRSAFTON
Vårdnäs Sammanlyst Vist
Vist kyrka 16.00 Obs tiden! Nyårsbön,
sång & musik av Rebecca Jarl Evertsson &
Anne Gustavsson Jarl

1/1 NYÅRSDAGEN
Vårdnäs Sammanlyst Domkyrkan 11.00
Vist Sammanlyst Domkyrkan 11.00

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

Kyrkfönstret
VAD FINNS DET FÖR
SPÄNNANDE HISTORIA &
FÖREMÅL INNANFÖR
VÄGGARNA?

VI TITTAR IN
GENOM VÅRDNÄS
RESP VIST
KYRKAS FÖNSTER.

Julotta i Vist kyrka 1960, den sista julottan innan kyrkan, den 21 juni
1961, ödelades i en brand. Den nya kyrkan vi ser idag invigdes
Påskdagen 1965. Dåvarande kyrkväktaren Gunnar Kleist berättar:
”Den 21 juni 1961 betraktar jag som en sorgens dag i mitt liv. Att
se vår kyrka eldhärjas, att se hur oersättliga föremål, somliga över
600 år gamla, förintas i lågorna. Jag tänker då närmast på den
värdefulla ljuskronan, skänkt år 1669, triumfkrucifixet, altarskåpet och predikstolen.” Ur fotoalbum om Vist kyrka, Vist kyrka
Foto: Rune Almqvist

I Vårdnäs kyrka finns fyra stora ljuskronor hängande i taket. De är
tillverkade i malm eller mässing och är från slutet av 1600-talet och
början av 1700-talet. Här till höger ser vi den största kronan som
har en höjd på 110 cm och hänger längst fram i kyrkan. Den
skänktes till kyrkan 1698. Kronan är krönt av en örn och har
S-formade neddragna ljusarmar i form av drakhuvuden, se förstorad bild. På bottenkulan finns en inskription av en vapensköld
med texten; Helena Jacobskiöld Anno 1698.
Numera tänds stearinljusen i kronorna endast i advent och jultid.
Foto: Britt-Marie Pettersson
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VÄLKOMMEN TILL
FÖRSKOLAN

Kyrkbacken
Foto: Personal Kyrkbacken

”Småskalighet, bra personaltäthet, personligt,
naturnära och kopplingen till kyrkan”
-Sagt om förskolan av föräldrar
med barn på KyrkbackenFörskolan Kyrkbacken i Vårdnäs drivs av Svenska kyrkan, Vist Vårdnäs pastorat. Med den värdegrund
vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi aktivt för barns rätt till andlig utveckling. Barnkonventionen artikel 27: ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard
som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.”
Vi finns i Vårdnäs församlingshem mittemot kyrkan, nära naturen och granne med en bondgård.
Vi har precis påbörjat ett stort projekt ”Världen”. Vi börjar i det lilla och vi ser med spänning på var
det slutar. Allt utgår ifrån barnen och vi tittar på var deras intresse finns, så inget är förutbestämt.
Vi tror på det kompetenta barnet, att det redan besitter kunskap som vi får möjlighet att utveckla
vidare utifrån varje barns egna kunnande.
Två gånger per termin har vi ”Gud & Spaghetti”. En kort andakt (planerad av barnen) i kyrkan som
efterföljs av gemensam kvällsmat i församlingshemmet.
/ Mimmi Klingberg, förskolechef
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Vi tar emot ca 22 barn i åldern 1-6
år. Här erbjuder vi:
En trygg omsorg och en lustfylld
utbildning.
Liten barngrupp
Fasta vikarier
Näringsrik mat från Vårdnäs
stiftsgård
Naturskön utemiljö
Vi arbetar efter Läroplan för
förskolan, Lpfö 98/2010-2018

Vill ni ställa ert barn i kö till Kyrkbacken?
Anmälan till vår förskola görs via Linköpings kommuns
hemsida och Barnomsorg på webben. Förskolan
tillhandahåller inkomstblankett vid start, vilken
vårdnadshavare fyller i och lämnar till förskolan.

Har du frågor rörande Kyrkbackens verksamhet, eller någon
övrig fundering gällande förskolan som vår hemsida ej kan ge dig
svar på? Eller vill du boka in ett besök på förskolan?
Kontakta förskolechef Mimmi Klingberg 013-411 14 eller maila
till maria.klingberg@svenskakyrkan.se
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Kontakta oss:
Kyrkbackens förskola
Vårdnäs församlingshem
590 45 Brokind
tel: 013-414 14

FRUKOSTCAFÉET I VIST

firar 15 år!

”Tveka inte, kom och fika! För visst är det just så man
trivs som bäst, tycker jag i varje fall. När man får dricka
kaffe och prata med vänner, nya och gamla.
Hoppas vi ses!! ”
Jaana Björk med kollegor i Vist församling
Foto: Jaana Björk

Tänk att jag Jaana har fått vara med från början.
När jag kom till Vist församling hösten 2003 hade
jag tidigare haft ett litet liknande café i Vidingsjö
kyrka. Så jag såg verkligen fram emot att få starta
ett i Vist. Portarna öppnades för caféet, måndagar
och onsdagar mellan 10-12. Med åren önskades ett
café på kvällstid under en period och då ordnade vi
såklart det. Sen föddes frukostcaféet, också detta
var en önskan från besökare. Att kunna komma och
äta frukost när man lämnat barn i skolan/
förskolan, eller efter sin tidiga morgonpromenad.

Jaana & en besökare Hugo

Foto: Annika Zeylon 2004

Under åren har mötena varit många, från små nyfödda barn, mammor och pappor, långtidssjukskrivna,
arbetslösa till pensionärer. Vi har alltid leksaker framme för barnen, det finns dagens tidning att läsa och
andra tidningar och det finns alltid någon att prata med. Bordet är dukat med bröd, ost, marmelad, kaka
och kaffe/te till ett pris av 20 kr.
Vår församling växer och det är ju det perfekta stället att gå till för att mötas.
Det är just det vårt café är till för, en mötesplats för ALLA där man kan träffa nya vänner. Här finns inga
måsten och man kan komma och gå som man vill. Kom som du är: ALLA ÄR VÄLKOMNA!
Den 28 november kommer vi fira caféet lite extra och bjuder på tårta!

Foto: Jaana Björk

Foto: Jaana Björk

Frukost caféet Vist församlingshem Nattviolsvägen 5 Onsdagar 9-12
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VI & VÅRA
VERKSAMHETER
Taizé resa juli 2018 med ungdomar från både Vist & Vårdnäs.
Den dagliga lunchen gav kanske
inte någon stor gastronomisk
upplevelse men bidrog till en
härlig känsla av gemenskap. Tre
ord blev viktiga och positiva
minnen från resan; gemenskap,
tystnad och enkelhet.

ark

lem
Bergman Ky
Foto: Nillan

Teater i Vist församlingshem i
september med föreställningen
om Klas Klättermus. En rolig och
underhållande föreställning för
barn i åldern 3 år och uppåt. Ett
40-tal föräldrar & barn kom och
fick vara med om mkt skartt och
många upptåg.

Foto: An
nika Zey
lon

I oktober var det återigen dags
för Tacksägelsefest i Vårdnäs.
Upptäckarkören och Tjejkören
framförde musikalen ”Blommor &
skratt”. Efteråt var det aktiviteter
i församlings-hemmet och ute på
kyrkbacksgården, lotterier, lokala
hantverkare, kaffe och soppa.
Foto: Simon Wessbo

På tacksägelsedagen i Vist kyrka
bjöd Ceciliakören på
musikalen ”Festen”.
Barnen agerade och sjöng med stor
entusiasm och glädje. Ovan ser
vi brevduvan och ängeln komma
springande.

Foto: Annika Zeylon
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Här följer de datum som
gäller fram till påsk 2019.
4 Nov kl.8.00, Bjärka-Säby
9 Dec kl. 11:00 Vårdnäs kyrka
6 Jan kl. 8.00, Bjärka-Säby
13 Jan kl 11.00, Vårdnäs kyrka
3 Feb kl. 8.00, Bjärka-Säby
10 Mar kl. 11.00, Vårdnäs kyrka
14 Apr kl. 8.00, Bjärka-Säby

SÖNDAGSKLUBBEN

GER BARNEN VERKTYG ATT MÖTA LIVET

TEXT & FOTO Emanuel Eriksson

Söndagsklubben är en satsning på barnen i samband med vissa
söndagsgudstjänster i Vårdnäs kyrka och Nya slottet i Bjärka Säby.
Här får barnen lära sig bibelns berättelser och ha roligt tillsammans.

I våras startades ett samarbete mellan Vårdnäs församling och två föräldrar som regelbundet tar
med sina barn på morgonmässan i Bjärka-Säby. En gemensam önskan formulerades;
– Att ge barnen verktyg för att möta livet med förundran, medmänsklighet och hopp.
– Det behövs en lokal gudstjänst där barnen blir sedda, säger Emanuel Eriksson, pappa till Olle 7,
Eivor 6 år, och Eila 2 år. Vi vill hjälpa dom att sätta ord på livets stora frågor och lära dom bibelns
berättelser.
Alla barn är välkomna men fokus ligger mellan 3–10 år. Yngre barn behöver en förälder med. De
som är över 10 år kan hjälpa till som ledare. Nu vill vi att fler från Bjärka-Säby, Bestorp, Vårdnäs,
Brokind och Sturefors med omnejd ska upptäcka söndagsklubben.
Vi börjar alltid i kyrkan. I Vårdnäs får de barn som vill, tåga in och bära korset tillsammans med
prästen. Efter en kort stund i kyrkan följer barnen med till sin egen samling. Föräldrarna kan
stanna kvar i kyrkan. Nu drar söndagsklubben igång på allvar. Det bjuds på drama, flanellograf,
sagostund och musik med utgångspunkt ur en bibelberättelse. Sen pysslar vi. I februari tex ska vi
dekorera ljus i Nya slottets ljusverkstad. Söndagsklubben avslutas i kyrkan där barnen är med och
delar nattvarden med alla andra.
Tiderna är olika beroende på var vi är. I Bjärka-Säby börjar vi kl. 8 och efteråt blir det frukost i
slottscaféet. I Vårdnäs börjar vi kl. 11 och där äter vi enklare lunch i församlingshemmet.
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PÅ GÅNG
I PASTORATET

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

Lucia-och Julkonsert

Vi sjunger in Julen

Vårdnäskörerna sjunger,
Lars Åberg ackompanjerar
Anne Gustavsson Jarl dirigerar
Varmt välkomna!

Tjejkören, Damkören
Senza Nome och Vist Kyrkokör
med musiker under ledning av
Jeanette Ståhlkvist

Vårdnäs kyrka
Söndag 16 dec 17.00

Vist kyrka
Söndag 16 dec 17.00

Varmt välkomna!

TRETTONDEDAG JUL 6/1
Vist kyrka:
16.00 Gudstjänst med drama om Artaban
Barnkörerna och Kyrkokören. Efter
Gudstjänsten välkomna till julgransplundring i
församlingshemmet samt
invigning av nya källarlokalen.
Vårdnäs kyrka:
17.00 Gudstjänst, vi sjunger och läser julens
sånger och texter tillsammans med Vårdnäs
Vokalensemble. Tacobuffé i församlingshemmet efteråt.

VÄLKOMMEN PÅ

Dopfest!

I både Vist och Vårdnäs bjuder vi in alla som
har döpts under året till en Gudstjänst då
vi lyfter fram dopet och välkomnandet in i
församlingen. Då får man också hämta sin
dopängel som har hängt i dopträdet under
året.

VARMT VÄLKOMNA!
Foto: Daniel Dahlberg

I Vist kyrka 3/2 har vi dopfesten i
samband med Kyndelsmässodagen, då även
alla nyinflyttade bjuds in. Vi firar gudstjänst
och efteråt äter vi glass!

Hej där!

Vill DU hjälpa till ideellt inom något i Vist
eller Vårdnäs församling? Kanske sitter du
på någon kunskap/kompetens som passar
perfekt här hos oss.
Tveka inte att höra av dig!
Ring eller maila oss, se s 12 för kontakt.
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I Vårdnäs 10/2 är det dopfest Vi startar
kl 11.00 med gudstjänst då alla har
möjlighet att hämta sin dopängel från
dopträdet och alla barn födda 2014 får
Barnens Bibel. Upptäckarkören och Tjejkören
medverkar. Särskild inbjudan kommer men
boka datumet redan nu! Efteråt lunchar vi
tillsammans i församlingshemmet.

Församlingsverksamhet

Kyrkogård- och fastighetsförvaltning
Kyrkvaktmästare Vist ....................................................................................................... 520 80
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ............................................................................ 525 74
Kyrkvaktmästare Vårdnäs ............................................................................................... 410 41
Innevaktmästare Vårdnäs Helena Adell ................................................................... 14 34 14

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

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 .......................................................0722-15 94 07
Cafévärdinna Jaana Björk ............................................................................................... 525 74

VIST OCH VÅRDNÄS
Kontakt:

Telefonnummer

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:

Övrigt

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

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

Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00
www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Administration

