VIST & VÅRDNÄS
församlingsblad

TIDIG VÅR 2019

GOD FORTSÄTTNING 2019!

Fastan

ATT AVSTÅ NÅGOT FÖR ATT
VINNA NÅGOT ANNAT.

VIST VÅRDNÄS PASTORAT

Inledning
Vid varje dop får den nydöpte ett dopljus och någon brukar
läsa: ”Tag emot detta ljus. Det är en påminnelse om Jesus som
sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus.”
Jag vill uppmana er att tända det ljuset- livets ljus - som en påminnelse om
Jesus och om att han finns med oss i våra liv. Jesus har lovat att vara med
oss alla dagar till tidens slut. Ett löfte som omfattar alla dagar i livet, både
de som flyter på och de dagar som känns som sirap. Det är dagar av glädje
och dagar av sorg. Det är dagar av vinter och dagar av vår. Löftet att han är
med oss gäller alltså alla dagar, ända in i kaklet. Men löftet stannar inte där
vid kaklet, det fortsätter ända in i evigheten. Snacka om gåva!
Eftersom Jesus levde här på jorden som människa har han själv upplevt
livets rät- och avigsidor. Det gör att vi kan dela våra liv och våra tankar med
honom fullt ut. Han vet att det inte alltid är så enkelt och då finns han där
och stöttar oss. Och när livet flyter på så gläds han med oss. Det är något vi
kan behöva påminna oss själva och varandra om!
Dopet och gemenskapen i Kristus står i centrum under de två första
helgerna i februari när alla som döpts i våra församlingar under 2018 är
välkomna till två dopfester. I Vårdnäs är festen den 10/2 och i Vist 3/2 där
den även är kombinerad med en välkomstfest för alla som flyttat in i Vist
församling.
Är du döpt ett annat år än 2018 är du hjärtligt välkommen att också fira
ditt dop lite extra dessa helger.
Har du kvar ditt dopljus?
Har du använt upp det eller fick du inget när du döptes?
Det spelar ingen roll. Önskar du ha ett nytt dopljus är du hjärtligt
välkommen att komma till någon av våra kyrkor eller till församlingsexpeditionen i Vist och hämta ett nytt ljus.
Herren välsigne dig!
Elin Strömblad
Kyrkoherde

Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Matilda Engel
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2019
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FRÅGOR
Märta Almqvist
Trogen medlem i Vist kyrkokör

Text: Märta Almqvist
Foto: Karin Dahlström

Hej Märta, vem är du?
Jag är en av många altar i Vist kyrkokör och det har jag varit sedan 70 år tillbaka. Som
Stureforsbo i nästan hela mitt liv, med några kortare avbrott för studier i Stockholm samt ett
par år som nygift i Linköping, har jag trivts här. Tillbaka i Sturefors 1959 blev kyrkokören den
naturliga återkopplingen till samhället och kyrkan.

Hur kommer det sig att du varit med så länge i kören och kyrkans verksamhet?
Jag har sjungit sedan jag var barn med mamma och syskon, i söndagsskolan och Linköpings
flickskola, gärna i stämmor. Mamma var med i Vist kyrkokör så det kändes naturligt att börja
där, då som tonåring. Nu är det jag som är mamma och sjunger tillsammans med min dotter
Gunnel. I Kyrkokören har jag alltid känt mig “hemma” och jag har faktiskt sjungit med samtliga
körledare som tjänstgjort i Vist församling. Åtskilliga är de upplevelser som ett körliv ger, från de
regelbundna veckoövningarna till de många framträdandena i både mindre och större
sammanhang. Många trevliga resor har jag också varit med om.
Ibland tänker jag på alla de körkompisar som kommit och gått genom åren och den speciella
gemenskap man känner, när man delar ett intresse och åstadkommer något tillsammans, som
förhoppningsvis sprider glädje.
Förutom kyrkokören har jag också varit medlem i kören Viston i 25 år.

Har du sett några skillnader inom kyrkomusiken förr och nu?
Ja, var tid har ju sin stil med sina traditioner, som flyter in i varandra. Förr sjöng vi mest a capella
dvs utan komp av instrument och övervägande klassiskt. Numera blir det mer nyskrivna sånger,
ofta tillsammans med flera instrumentalister. Varje körledare sätter ju sin individuella prägel på
kyrkomusiken.

Vad tänker du om kyrkomusikens betydelse i framtiden?
Jag tror den har stor betydelse i sin roll som spridare av Kristi budskap. Sång och musik,
oavsett stil och genre, når fram till människors inre och berör oss på djupet.

Är du intresserad av att sjunga i kör? Både Vist och Vårdnäs har många olika körer för alla åldrar.
Kontakta Jeanette Ståhlkvist för information om körverksamheten i Vist 013-529 40 eller
Anne Gustavsson Jarl för körverksamheten i Vårdnäs 013-411 31
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VI & VÅRA
VERKSAMHETER

Julfirande i pastoratet 2018/2019!

Foto: Annika Zeylon

(Ovan) Skolvandring i Vist kyrka, där julevangeliet
dramatiserades för elever i Vist skola.
Foto: Eva Carlbom

(Ovan) Samling vid krubban i Vist kyrka
på Julafton.

Foto: Måns Lundin

(Till vänster)
Midnattsmässa i Vist kyrka bjöd även
på intrumental musik. Joel Hulander och
Niklas Lüning spelade i denna
välbesökta gudstjänst.

Foto: Eva Carlbom

(Ovan) Körer i alla åldrar sjöng in julen i Vist
kyrka 3:e advent

Foto: Måns Lundin
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(Till vänster) Ungdomarna dramatiserade
berättelsen om Artaban, den fjärde vise mannen
i Vist kyrka.

VI & VÅRA
VERKSAMHETER

Julfirande i pastoratet 2018/2019!

Mycket stämningsfull sång
och musik när årets
Lucia-och Julkonsert hölls i
Vårdnäs.

Foto: Kenneth Pettersson

Foto: Kenneth Pettersson

Vårdnäs Vokalensemble sjöng på Trettondedag Jul i
Vårdnäs kyrka.

Foto: Karin Dahlström

Julkrubban i Vårdnäs

Helena och Daniel, vi tackar er båda för er
tid hos oss!
Helena Adell har arbetat som innevaktmästare sedan september
2002 och dig har vi främst mött i Vårdnäs församlingshem och
på förskolan Kyrkbacken.
Daniel Dahlberg har arbetat som vaktmästare i Vist sedan
januari 2016, även om du det senaste året studerat. Dig har vi
mött såväl i kyrkan som på kyrkogården.
Ni har delat liv med oss i Vist och Vårdnäs församlingar. Det är
många som mött er och pratat några ord, inte sällan om livets
väsentligheter men också om väder och vind.
Stort tack för allt engagemang ni lagt ner!
Vi önskar Er Guds rika välsignelse på er fortsatta livsvandring!
Elin Strömblad kyrkoherde
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GUDSTJÄNST

K ALENDER

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

31/3 MIDFASTOSÖNDAGEN

3/2 KYNDELSMÄSSODAGEN

Vårdnäs 11.00 Mässa, Caroline Pettersson
& Gunilla Ringdahl flöjt.
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur
Kyrkokören.

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben.
Vårdnäs kyrka 17.00 Ljusgudstjänst,
Vårdnäs Vokalensemble.
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst med dopfest
& välkomnande av nyinflyttade.Tonfiskarna,
Ceciliakören & Spanarna medverkar, se s 11.

7/4 5:E SÖNDAGEN I FASTAN

10/2 5:E SÖN E TRETTONDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst med
Dopfest. Upptäckarkören & Tjejkören, se s 10.
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur
Kyrkokören.

12/2 TISDAG

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud & Spaghetti.

17/2 SEPTUAGESIMA

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa i
församlingshemmet, körgrupp ur Kyrkokören.
Vist kyrka 17.00 Musikmässa, Mark Falsjö
orgel.

14/4 PALMSÖNDAGEN

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben
Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Mässa, Tonfiskarna &
Ceciliakören. Spanarna medverkar.

Vårdnäs 11.00 Mässa i församlingshemmet.
Vist kyrka 17.00 Musikmässa, Ingunn
Ligaarden piano & orgel.

15/4 MÅNDAG

24/2 SEXAGESIMA

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

Vårdnäs 11.00 Psalmsångsgudstjänst i
församlingshemmet, körgrupp ur Kyrkokören.
Vist kyrka 17.00 Mässa, Damkören Senza
Nome.

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

16/4 TISDAG

17/4 ONSDAG

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt
Vårdnäs kyrka 18.30 Passionsandakt

18/4 SKÄRTORSDAGEN

3/3 FASTLAGSSÖNDAGEN

Bestorps servicehus14.00
Skärtorsdagsmässa
Sturefors servicehus14.00
Skärtorsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa
Vårdnäs kapell (stiftsgården) 19.30
Skärtorsdagsmässa, Vårdnäs Vokalensemble.

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Ceciliakören
Vist, Tjejkören Vårdnäs & Young Voices från
Vreta Kloster. Se s 10.
Vist Sammanlyst Vårdnäs.

6/3 ASKONSDAGEN

Vårdnäs kyrka 18.30 Askonsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

19/4 LÅNGFREDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00
Långfredagsgudstjänst, Kyrkokören.
Vist kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst,
Långfredagskören.

10/3 1:a SÖNDAGEN I FASTAN

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa,
Söndagsklubben.
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur
Kyrkokören.

21/4 PÅSKDAGEN

Vist kyrka 17.00 Mässa, Niklas Lüning
saxofon, Jonas Magnusson orgel & piano
Vårdnäs 18.00 Gudstjänst i Hulta
missionshus, Kyrkokören.

Vårdnäs kyrka 11.00 Påskdagsmässa,
församlingens körer. Smörgås och tårta i
församlingshemmet efteråt.
Vist kyrka 11.00 Påskdagsmässa,
Kyrkokören.

24/3 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

22/4 ANNANDAG PÅSK

17/3 2:a SÖNDAGEN I FASTAN

Vårdnäs 11.00 Gudstjänst, konfirmander &
unga ledare medverkar.
Vist kyrka 17.00 “Mariamusik”
Musikgudstjänst med Ceciliakören & Damkören
Senza Nome. Se s 11.

26/3 TISDAG

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud & Spaghetti
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Vist 14.30 Sammanlyst Skeda.
Emmausvandring, samling 14.30 vid
Equmeniakyrkan.
Vårdnäs 14.30 Sammanlyst se ovan
GUDSTJÄNST PÅ SERVICEHUSET
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

Genom

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

VI TITTAR IN
GENOM VÅRDNÄS
RESP VIST
KYRKAS FÖNSTER.

I detta nummer tittar vi in på de olika altartavlorna i Vårdnäs och Vist kyrkor.
De skiljer sig en hel del då Vist kyrka återuppbyggdes och invigdes 1965.

Altartavla i Vårdnäs kyrka.
Altaruppsats med altartavla, olja på duk,
målad av Pehr Hörberg 1802, föreställande
Jesu förklaring med Mose och Aron.
Kristus ansikte är målat på ett fyrkantigt glas
som är infällt i duken. Detta kan synas vid
soluppgången då Jesus ansikte strålar som av
ett inre ljus.
Omfattningen är gråmålad (färgsättning från
1923) med undantag för partiet nedanför
pilastrarna som är grönmarmorerat. Övriga
förgyllda delar är lagda i slagmetall.

Foto: Britt-Marie Pettersson
Altartavla i Vist kyrka. Tillverkad av
Bengt Olof Kälde 1972.
Altartavla föreställande den
uppståndne Kristus tillverkad i
mosaik och olika stensorter.
Korset som hänger framför från taket
ingår som en del i kompositionen,
(syns inte i bild).

Foto: Daniel Dahlberg
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VI PRATAR OM

Fastan
Texter från Svenskakyrkans hemsida &
”Tradition och Liv” från Verbums förlag.
Foton: IKON

Att fasta är att avstå från något för att vinna något
annat. Fastan handlar om att du ska få tid för eftertanke och bön, och tid för
att komma närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.
Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Fastan börjar 40 dagar före påsk och 2019
börjar fastetiden på Askonsdagen, den 6 mars och slutar på påskafton den 20 april, dock inte fyrtio dagar i sträck. Söndagar är inte fastedagar så tiden från Askonsdagen till Påskdagen är alltså
fyrtiosex dagar (fyrtio fastedagar + sex söndagar). Påsken firas den första söndagen efter den
första fullmånen efter vårdagjämningen. Därför infaller påsken och fastan på olika datum varje år.
Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går,
genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Liksom adventstiden är fastan en tid för
självrannsakan, bot och eftertanke.
Tillsammans omfattar förfastan och fastan sjuttio dagar. Tiden inleds
med söndagen septuagesima, vars namn betyder ”den sjuttionde”,
eftersom den infaller i veckan där den sjuttionde dagen före påsk
ligger. Fastan före påsk börjar på Askonsdagen, i år 6 mars, och i våra
kyrkor firas Askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard.
Askonsdagen kan vara en startpunkt för tiden då vi vänder oss in mot
Gud. Askan är en symbol för döden och kroppens förfall. Det är en
maning till eftertanke hur vi lever våra liv. Ibland ger prästen
gudstjänstdeltagarna ett kors av aska i pannan eller på handleden.
Korset symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom
död till nytt liv.

FASTLAG OCH FETTISDAG
Fastlagen som är avslutningen på förfastan inleds med fastlagssöndag. Därefter kommer blåmåndag
(även svart-, fläsk, eller rosenmåndagen) och fettisdagen (vita tisdagen). Dessa tre dagar är fastlagen, de är festdagar precis innan fastan börjar.
Själva ordet fastlag kommer från lågtyska ordet vastel-avent, ordagrant ”faste-afton”, eftersom
fastlagen en gång i tiden bara omfattade kvällen före fastans början. Fastlagen är ”karnevalstiden” och
runt om i vår värld firar man karnevaler under dessa tre dagar. Ordet karneval kommer från latinets
carnevale som betyder ”farväl kött”. Fastlagen är alltså raka motsatsen till fastan.
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Fettisdagen är den traditionella dagen att äta semla. Denna dag kallas också ibland för vita
tisdagen eftersom det är en av de sista dagarna man får äta mejeriprodukter. Förr var det ett sätt
att äta upp sig innan fastan började. I år, 2019, infaller fastlagssöndagen den 3 mars och fettisdagen den 5 mars. I vårt pastorat uppmärksammar vi fettisdagen med ”Fettisdagskarneval” i Vist
församling (se sidan 11 för mer info)

Visste du att...

Att fastan blev just fyrtio dagar anknyter till den tid som Jesus fastade i öknen och
anknyter även till en mängd tillfällen i Bibeln som tagit just fyrtio dagar (tiden mellan
påsk och Kristi Himmelsfärd) eller fyrtio år (Israels folks vandring i öknen).

FRÅN VAD KAN MAN FASTA?
Om du fastar behöver det inte bara betyda att
du inte äter vissa saker. En kristen fasta kan vara
att avstå från till exempel tv-tittande, godis,
alkohol, kött, Facebook eller något annat.
En kristen fasta kan också handla om att avstå
från något för att spara pengar. De pengar
du inte använder kan sedan gå till någon som
behöver dem bättre än du gör.
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PÅ GÅNG
I PASTORATET

Vist Vårdnäs pastorat har verksamheter för alla åldrar!
Läs mer på vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Vårdnäs församling

Dopfest med bibelutdelning

Välkommen till Gudstjänst med Dopfest!
Söndagen den 10/2 kl 11.00 i Vårdnäs kyrka!
Upptäckarkören & Tjejkören medverkar.
Ni som döpt ert barn under året har möjlighet att hämta er dopängel.
Du som fyller 5 år under 2019 får Barnens bibel!

Foto: IKON

Vårdnäs kyrka 3/3 kl 11.00

Mässa tillsammans med barnkörer från Vist, Vårdnäs & Vreta Kloster
Efter ett härligt barnkörläger samlas vi tillsammans och sjunger i mässan denna söndag.
Barnkörerna Ceciliakören Vist, Tjejkören Vårdnäs och Young Voices från Vreta Kloster sjunger.

Retreatdag i Vårdnäs

Foto: IKON

Välkomna att dela en dag i tystnad, stillhet och
meditation. Under dagen ingår andakter, möjlighet
att i tystnad läsa, måla, skriva, sova, promenera, ja
helt enkelt vara. Fika och lunch serveras till självkostnadspris. För info och anmälan hör av er till:
Marie Gustafson tele: 0722-159407 eller skriv till
mail: marie.gustafson@svenskakyrkan.se
När: lördag 16 mars kl 9.00-16.00
Plats: Vårdnäs församlingshem och kyrka

Föreläsning

TRIVSELCAFÉ
I VÅRDNÄS

BEKÄMPA KRIMINALITET
OCH RASISM MED KÄRLEK

Andra onsdagen i månaden i
församlingshemmet i Vårdnäs
14.00-16.00.

Plats: Vårdnäs kyrka
Datum: onsdag 20 mars
Tid: 18.30-21.00

Michael Lundh delar med sig av sin erfarenhet som
polis under 26 år, bland ungdomsgängen och i Norrmalmspolisens pikégrupp. Han berättar också om
möten med ungdomar och utsatta i flera av dagens
oroliga områden.
Välkommen till föreläsning och fika med samtal!
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Du som är dagledig och vill träffa nya
och gamla vänner!
Datum för våren: 13/2, 13/3, 10/4
samt 8/5
Behöver du skjuts?
Ring Alexandra Moraitis
013-413 17

PÅ GÅNG

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

I PASTORATET
Vist församling

Dopfest & Nyinflyttad
Foto: IKON

Du som är nyinflyttad eller har döpts under året i Vist församling
Välkommen att fira gudstjänst med oss i Vist kyrka söndagen den
3/2 kl 17.00. I gudstjänsten medverkar barnkörerna Tonfiskarna
& Ceciliakören. De som döpts får också möjlighet att hämta sin
dopängel.
Du som döpts ett annat år är välkommen att hämta ett dopljus.

FETTISDAGSKARNEVAL 5/3 18.30
Tisdagen den 5/3 har vi fest tillsammans i Vist församlingshem och detta är startskottet för
årets fastekampanj. Det blir körsång, lotterier och semlor förstås!
Medverkar gör Tonfiskarna & Vist kyrkokör.
Anmäl dig gärna på 013-520 01 eller maila till vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se
Foto: IKON

Vist kyrka 24/3 17.00

”Mariamusik”
Musikgudstjänst
med
Ceciliakören &
Damkören Senza Nome

FRUKOSTCAFÉ
FÖR ALLA
Vist
församlingshem
ONSDAGAR
9.00-12.00
(inställt vecka 8)

VARMT VÄLKOMMEN!

Illustration: Jaana Björk

Kom och ät middag med oss 30/3 19.30!
Vi gör som människor i nästan 200 länder världen
över och visar att vi tar klimathoten på allvar! I Vist
församlingshem bjuder vi på klimatsmart middag
och musik, samtalar, umgås och har trevligt tillsammans.
Kl 20.30-21.30 släcker vi ljuset- för miljöns skull!
Anmälan senast 27/3 till Nillan Bergman
0707-31 27 29, nillan.bergman@svenskakyrkan.se
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Illustration: WWF

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

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

Församlingsverksamhet

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

