VIST & VÅRDNÄS

församlingsblad

NR 4 HÖST 2019

HÄNG MED!
Verksamheten drar igång
i våra församlingar

KONFA 2019/2020!

BISKOPSVISITATION
Biskopen besöker oss
i Vist & Vårdnäs!

VIST VÅRDNÄS PASTORAT

INLEDNING
Kyrkan – ett ljus i höstmörkret
I skrivande stund är det försommarfint i Vårdnäs. Solen skiner och de
gröna träden vajar i sommarvinden. Fåren bräker utanför sockenstugan.
Det känns skönt att kunna ha en vanlig dag på jobbet kryddad med
natur och lantlig närhet. Jag är så glad att kunna vara på plats som
pastorsadjunkt här i Vist-Vårdnäs pastorat.
Sommarkvällens nätter är nu långa. Men det brukar alltid dyka upp en
muntergök som skojfriskt efter midsommar säger: ”Nu vänder det! Nu går vi
mot mörkare tider igen.” Det är inget vi vill höra i slutet av juni när vi har en hel sommar, sol
och ljus framför oss.
När du håller det här församlingsbladet i din hand har dock höstmörkret börjat att
kännas. Natten kommer tidigare på kvällen och dagarna blir kortare. Men hade det varit
sommar året runt med långa ljusa kvällar hade vi nog ändå saknat något. Livet är både
mörker och ljus. För att fungera som människor behöver vi även gemenskap, vila och
värme. Det kan finnas i höstmörkret. Det kan vara skönt att kura i stugan när regnet faller
på taken och blåsten viner i de kala träden. Men inne är det gott med tända ljus eller en
öppen spis, en bra bok eller en film på TV.
I våra kyrkor startar åter igen i och med hösten caféer, körer, konfirmander m.m.. Det är
alltid lika skönt. När hösten med mörker och regn rullar in är det samlingar där
människor får mötas i värme, ljus och gemenskap. I kyrkorna finns många mötesplatser
att bryta ensamhet och ge mening för oss alla i våra livspussel.
Ett bibelord att stanna upp vid i höstmörkret är:
”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5
Låt inte mörkret ta överhanden i ditt liv, utan tänk på vad du fyller mörkret med. Kristus
är världens ljus. Om kyrkan sägs det att den är Kristi kropp i världen idag. Därför kan
också kyrkan vara ett ljus i vår värld.
Välkommen in i kyrkan mitt i höstrusket. Tänd ett ljus, drick en kopp kaffe, sjung eller
prata med andra, diskutera och känn gemenskap. För mörkret kan aldrig övervinna
ljuset.
Göran Bondesson
Pastorsadjunkt Vist-Vårdnäs pastorat

Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Jaana Björk
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2019
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FRÅGOR
Besökare på Öppet Hus
& Caféet i Vist
Foto: Marie Gustafson

Hej på er alla!

Hur kommer det sig att ni hittade hit?
En kollega hade pratat om det innan vi fick våra barn.
Vi hittade hit via anslag och sedan i Facebook-gruppen.
En granne berättade för oss att detta fanns, sedan kollade vi
på Facebook och hittade gruppen.
Vad är det som gör att ni gärna besöker Öppet Hus/Caféet?
Det är roligt för barnen att träffa och leka med andra barn
och det är ju även trevligt för oss att få prata med andra
vuxna. Det är jättebra att få träffa andra som ju bor i samma
samhälle.
Det är en väldigt trevlig och mysig stämning här. Blandade
åldrar, roligt att träffa både mammor och pappor och andra
människor och så gott fika.
Det är skönt att ha något i närheten så man inte måste ha bil
och sen är det bra att komma hemifrån och träffa folk - det
är mysigt för både barn och vuxna att umgås.
Tycker ni att det är lätt att hitta information om kyrkans
verksamhet här i Vist och Vårdnäs?
Ja det tycker vi, bara man hittar till facebook-gruppen.
Vi hittade också information genom församlingsbladet och på
anslagstavlor i Sturefors. Flera av oss använder nästan
uteslutande Facebook gruppen “ Vi som ses på Öppet Hus i
Vist”
Är det något mer som ni önskar att kyrkan kan göra i våra
församlingar i Vist och Vårdnäs?
Nej, inte något vi kan komma på just nu. Jag tycker det är bra
som det är så vi har inga andra önskemål.
Samlingar för våra minsta:
Vist församling: Frukostcafé onsdagar 9-12, Öppet Hus fredagar 9.15-11.15
Gå gärna med i facebook-gruppen “Vi som ses på Öppet hus i Vist”
Vårdnäs församling: Öppen förskola torsdagar 9-11
Gå gärna med i facebook-gruppen “Öppna Förskolan Vårdnäs Och Babyrytmik
Läs mer på s 7 under vår verksamhet samt på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

TIPSA OSS!
Har du önskemål, tips eller funderingar kring vår verksamhet här i Vist Vårdnäs pastorat?
Tveka inte att maila oss på vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se
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ÅTERBLICK & ÖGONBLICK Konfa 2018/2019
Bli
konfirmand i Vist
eller Vårdnäs 2019/2020!
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
konfirmanderna i
Vist och Vårdnäs 2018/2019!

Konfirmanderna i Vist församling
besökte Berlin under våren 2019.
Här är de alla samlade vid monumentet
Brandenburger Tor.

Foto: Fanny Lindström

Foto:
Johan Blom

Ovan: Konfirmationsmässa i Vårdnäs kyrka.
Nedan: Konfirmanderna i Vårdnäs församling
på trappan till Vårdnäs kyrka på konfirmationsdagen den 19maj.
Foto: Johan Blom

Nya grupper startar i höst!
Infokväll och anmälan
Vist: 1/10 kl 18-20
Vårdnäs: 22/9 kl 17-20
Mer info se s 6

Foto: IKON
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ÅTERBLICK & INBLICK
Den 25 maj hade Vårdnäs kyrka besök
av Olle Persson.

Foto: Alexandra Moraitis

En fullsatt kyrka och skön musik!
Vårdnäs Kyrkokör & Vårdnäs Vokalensemble medverkade också med allsköns toner under ledning av
Anne Gustavsson Jarl.

Foto: Alexandra Moraitis

Jehrlanderfonden
Jehrlanderfonden bildades 20 augusti 1955 till ”minne av Kyrkoherde Gösta Jehrlanders gärning i Vårdnäs åren 1932-1955”.
Fondens första uppgift var att bekosta en minnessten över
Gösta på Vårdnäs kyrkogård och fondens årliga uppgift är att
varje år till Alla Helgons dag lägga blommor eller krans vid
graven. Fondens kontinuerliga användning är att pryda Vårdnäs
kyrka och församlingshem, att ge hjälp åt den som inte tillräckligt snabbt får social hjälp samt att ge tröst och stöd åt
gamla och sjuka i Vårdnäs församling.

Foto: Vist Vårdnäs pastorat

Varje år under adventstiden delas en blomma ut från Jehrlanderfonden till församlingsbor som är äldre än 80 år.
Alla boende på servicehuset och till dem som är i behov av uppmuntran.
Jehrlanderfonden har bl a bidragit till inköp av figurer till julkrubban samt av ”inventarier” i Barnens Kyrka.
Jehrlanders favoritpsalm 206- Herre jag vill bida, sjunges vid varje årsmöte.

Jehrlanderfonden tar tacksamt emot din gåva för att kunna ge stöd och uppmuntran samt pryda
kyrka och församlingshem. Bankgiro 5679-9455

Nya priser gällande gravar på gång
Nya priser på våra kyrkogårdar
Det har nu gått flera år sedan Vist Vårdnäs pastorat senast uppdaterade prislistan på de tjänster vi erbjuder våra
gravsrättsinnehavare. Även priset för askgravplatserna ses över. Förslaget på den nya pristlistan ställs ut på
expeditionen i Vist mellan 21 augusti och 16 september. Har ni ingen möjlighet att komma till expeditionen kan ni
få förslaget mailat till er. Kontakta i så fall expeditionen på mail: vistvardnaspastorat@svenskakyrkan.se.
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit den 16 september 2019 för att de nya priserna ska beslutas i kyrkorådet
och sedan fastställas i fullmäktige. Skicka dina synpunkter till:
förvaltningsassistent Lena Lundh, mail: lena.lundh@svenskakyrkan.se eller till
kyrkoherde Elin Strömblad, mail: elin.stromblad@svenskayrkan.
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VI & VÅRA
VERKSAMHETER

Grupper och kontaktpersoner
Vist Vårdnäs pastorat

KONFIRMATION 2019/2020!
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 Vist den 1 okt kl 18.00 startar vi med infokväll i kyrkan och anmälan. Ungdomar och föräldrar är
varmt välkomna! Du kan också anmäla dig med namn och personummer till
niklas.luning@svenskakyrkan.se
I Vårdnäs den 22 sept kl 17.00 har vi info och anmälan i församlingshemmet. Ungdomar och
föräldrar välkomna! Vi bjuder på lättare förtäring. Du kan också anmäla dig med namn och
personnummer till alexandra.moraitis@svenskakyrkan.se
Foto: Johan Blom

FRUKOSTCAFÉ I VIST

TRIVSELCAFÉ

ONSDAGAR 9.00-12.00
START 22/8

Andra onsdagen i månaden i
församlingshemmet i Vårdnäs 14.00-16.00

Du som är nyinflyttad, här finns
möjlighet att träffa nya vänner!

Du som är dagledig
och vill träffa nya
och gamla vänner!

I VÅRDNÄS

Det finns tidningar att läsa,
leksaker för barnen och det finns alltid
någon att prata med.

Datum för hösten:
11/9, 9/10, 13/11, 11/12
Se vidare annonsering samt hemsida
www.svenskakyrkan.se/vistvardnas för
program

Titta in och njut av en smörgås, kaka, kaffe
eller te. Pris 20 kr.

Behöver du skjuts? Ring Alexandra Moraitis
013-413 17

Illustration: Jaana Björk

STICKCAFÉ

GUD & SPAGHETTI - Vad är det?

I VÅRDNÄS

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!
24/9 & 12/11 Kl 16.30

Onsdagskvällar
ojämna 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 28/8!
Sedan följande datum: 11/9, 25/9, 9/10,
23/10, 6/11, 20/11 samt avslutning 4/12
Varmt
välkommen!
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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 16.15-17.15
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 se hemsida för de olika
träffarna. Kontakt Niklas Lüning

UG-Ungdomsgrupp torsdagar ojämna veckor
17.00-21.00
Kontakt Marie Gustafson & Alexandra Moraitis
Upptäckarna/Upptäckarkören tisdagar 15.00-17.00
För barn i förskoleklass till åk 3. Pyssel, sång & andra
aktiviteter ute & inne. Obs från åk 3 kan man också
vara med i Tjejkören (Se under Vårdnäs körer).
Kontakt Marie Gustafson eller Anne Gustavsson Jarl.
Buss går från Brokinds skola.
Gällande Sätra skola kontakta Marie eller Anne för
mer info.

Frukostcafé onsdagar 9.00-12.00
Kontakt Annika Zeylon & Jaana Björk. Se s 6.
Kyrkliga syföreningen varannan onsdag
13.30-15.30 Träffas i församlingshemmet
Kontakt Kristina Kull 013-540 10

Stickcafé I församlingshemmet.
Onsdagar ojämna veckor 19.00, Se s 6.
Kontakt Britt-Marie Pettersson 0703-67 76 28
Trivselcafé andra onsdagen i månaden 14.00 i
församlingshemmet.
Se s 6 samt hemsida & annonsering.
Kontakt Alexandra Moraitis

UPPTÄCK
MED OSS!
Damkören Senza Nome
Foto: Agnes Hulander

Vist körer

VAR MED
OSS &

SJUNG!

Barnkören Tonfiskarna årskurs 1-2
Tisdagar 15.30-16.15 i församlingshemmet
Kontakt Jeanette Ståhlkvist

Foto: IKON

Ceciliakören årskurs 3-6 onsdagar 15.30-16.30
Här prövar vi lite fler olika slags sånger & sjunger
även lite stämmor.
Kontakt Jeanette Ståhlkvist

Vårdnäs körer

Tjejkören en kör för dig i högstadiet & gymnasiet
Varannan måndag 17.00-18.00
Kontakt Jeanette Ståhlkvist

Tjejkören, åk 3 och uppåt. Tisdagar 17.00-18.00
Kontakt Anne Gustavsson Jarl

Upptäckarna/Upptäckarkören Se ovan

Kyrkokören en blandad kör som övar torsdagar
19.30-21.30. Kontakt Anne Gustavsson Jarl

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

För mer info se sidan 6.
För kontaktuppgifter, se sidan 12.
Alla våra verksamheter hittar du på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

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

KALENDER

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

18/8 9:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

6/10 16:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben
Vårdnäs 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Botkyrka Motettkör.
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst, körgrupp ur
Kyrkokören.

25/8 10:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

13/10 TACKSÄGELSEDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst, hos fam
Linder/Manntz, Skillberga frälsegård, medtag
kaffekorg.
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst med Upptäckaroch Tjejkören.
Vist kyrka 17.00 Mässa med barngruppen
Spanarna, körerna Tonfiskarna & Ceciliakören.

1/9 11:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

20/10 18:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst,
Temptation Jazz Band, info se s 9

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Personalkören
Vist Sammanlyst Vårdnäs

8/9 12:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

27/10 19:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Caroline & Elsa
Pettersson-flöjt & piano, Söndagsklubben.
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Julianna & Helny
Franzén-sång.
Vist kyrka 17.00 Mässa

15/9 13:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

2/11 ALLA HELGONS DAG

Vist kyrka 11.00 Mässa, Lenas Trio medverkar
både i mässan och på efterföljande Seniorfest &
Jubilarfirande, info se s 9.
Vårdnäs kyrka 17.00 Mässa,Kyrkokören

Vist kyrka 11.00 Ljus-och Minnesgudstjänst,
Kyrkokören medverkar.
Vårdnäs kyrka 17.00 Ljus-och Minnesgudstjänst,
Kyrkokören.

22/9 14:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

3/11 SÖNDAGEN E ALLA HELGONS DAG

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
17.00 Konfirmandupptakt i församlingshemmet.
Vist kyrka 17.00 Mässa, Kyrkokören medverkar.

Vårdnäs Sammanlyst Vist
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst
“Text & Ton till värme & tröst”, se info s 9.

24/9 TISDAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Visitationsmässa, Vist &
Vårdnäs kyrkokörer, Söndagsklubben. Mer info
kommer via anslag, annons samt på vår hemsida.
Vist Sammanlyst Vårdnäs

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud & Spaghetti.

29/9 DEN HELIGE MIKAELS DAG
Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Mässa, Spanarna medverkar.
Vårdnäs kyrka 18.00 Konsert
“Kören Ad Libitum-en höstbukett”, fri entré.

10/11 21:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

12/11 TISDAG
Vårdnäs kyrka 16.30 Gud & Spaghetti.

17/11 SÖNDAGEN F DOMSÖNDAGEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Mässa

ALLHELGONATIDEN-ÖPPET
Vist

Kyrkan öppen må-lö för stillhet & andakt.
Fika serveras i kyrkan:
Tors 31/10 9-16
			
Fre 1/11 9-20
			Lör 2/11 13-16

Vårdnäs

Kyrkan öppen alla dagar för stillhet & andakt.
Fika serveras i kyrkan:
Tors 31/10 13-17
			Fre 1/11 10-18
			Lör 2/11 10-15
Fika i församlingshemmet Lö 2/11 15-17

24/11 DOMSÖNDAGEN
Vårdnäs kyrka 17.00 Gospelmässa, Jazz-och
gospelkören Fröjda.
Vist kyrka 17.00 Mässa

1/12 1:A ADVENT
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Kyrkokören &
Barnkörerna medv, Söndagsklubben. Gröt i
församlingshemmet efteråt.
Vist kyrka 11.00 Mässa, Kyrkokören & Spanarna.
GUDSTJÄNST PÅ SERVICEHUSET
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

8

MÖTEN & MUSIK I PASTORATET

Foto: IKON om inget annat anges
TIDER HÖSTEN/VINTERN 2019

18/8 08.00, Bjärka-Säby 20/10 08.00, Bjärka-Säby
8/9 11:00 Vårdnäs kyrka 10/11 11.00, Vårdnäs kyrka
22/9 08.00, Bjärka-Säby 1/12 11.00, Vårdnäs kyrka
Foto: Emanuel Eriksson

1/9 Vist kyrka 17.00

Musikgudstjänst med Temptation Jazz Band

Foto: Privat

I Vist kyrka blir vi bjudna på bland annat Spirituals- Ellington tradjazz - swing m.m. Temptation Jazz Band bildades i Linköping
1995 och har alltså spelat jazz i över 20 år

.

15/9 Vist kyrka 11.00 Mässa med musik & Seniorfest
Lenas Trio medverkar både i mässan och vid efterföljande Seniorfest
med Jubilarfirande. Lena Fagerström, sång, Johan Nilsson, gitarr, Johnny
Andersson, kontrabas
Anmälan Seniorfest senast 5/9 till Vist församling, Nattviolsvägen 5,
589 61 Sturefors, 013-520 01
mail: vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Foto: Privat

29/9

Vårdnäs kyrka
18.00

Tid till reflektion

Konsert
”Kören Ad Libitum
-en höstbukett”
Fri entré

5/10 Retreatdag
i Vårdnäs

Tid att landa
Lugnt & fridfullt

Vi delar en dag i tystnad, stillhet och meditation.
Under dagen ingår andakter, möjlighet att i
tystnad läsa, måla, skriva, sova, promenera, ja
helt enkelt ”bara vara”. Fika och lunch serveras till
själv-kostnadspris 100 kr. Anmälan senast 27/9.
För info och anmälan hör av er till:
Marie Gustafson 0722-159407 eller skriv till mail:
marie.gustafson@svenskakyrkan.se
När: lördag 5 oktober kl 9.00-16.00
Plats: Vårdnäs församlingshem och kyrka

Föreläsningar i Vist församlingshem
Kontakt: Marie Gustafson församlingsassistent Vist/Vårdnäs tele: 0722-159407, mer info se hemsidan

10/10 Normer, sex och porr . En föreläsning om
de normer och attityder som finns i samhället och
som ständigt finns närvarande för barn, ungdomar
och vuxna.

Föreläsare : Niklas Österberg från ideella föreningen
Drop the act.
När : Torsdag 10 oktober kl. 18.30-20.30.
Var : Församlingshemmet i Vist.

3/11 Vist kyrka 17.00

24/10

Välkomna till en föreläsning och samtal om
barns lek. Vi talar om varför leken är livsviktig för barn
och om vad barn utvecklar och lär i lek.
Föreläsare och samtalsledare: Marie Andersson som
arbetar i förskolan och som även arbetat med föräldrargrupper i Linlöpings kommun.Fika serveras under
kvällen.
När : Torsdag 24 oktober kl. 18.30-20.30
Var : Församlingshemmet i Vist.

24/11 Vårdnäs kyrka 17.00
Gospelmässa
Jazz-och Gospelkören
Fröjda

Musikgudstjänst
“Text & Ton till värme &
tröst”

under ledning av
Albin Fronczak från
Lambohovskyrkan

Damkören Senza Nome &
instrumentalister
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BISKOPSVISITATION I VIST VÅRDNÄS vecka 45 2019
Inspiration istället för inspektion.
Främjande istället för förhör.
Dagens biskopsvisitationer skiljer sig från gamla
tidens biskopsbesök. Biskop Martin Modeus
besöker oss 6 och 7 november med efterföljande visitationsmässa och stämma söndag
10 november. Men vad gör egentligen en biskop
och varför kommer han och hälsar på?
Text: svenskakyrkan.se

Foto: Royne Mercurio

Vad gör en biskop?
Biskopen är den högste kyrklige ledaren i stiftet. Till de viktigaste uppgifterna hör att:
•
Leda och inspirera kyrkan i stiftet och att se till att kyrkans lära och ordning följs.
•
Vara ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse
•
Anta stiftets präst- och diakonkandidater samt viga dem till tjänst i Svenska kyrkan
•
Visitera stiftets församlingar. Biskopen besöker då församlingarna för att inspirera samt ibland möta
olika medarbetare enskilt i rådgivande samtal.
•
Hålla regelbunden kontakt med präster och diakoner, både tjänstgörande och blivande. Här fungerar
kontraktsprostarna som biskopens ”förlängda arm” i de kontrakt som stiftet är uppdelat i. En biskop har också uppdrag i hela Svenska kyrkan utöver sitt egna stift, där bland annat överläggningar med de andra biskoparna ingår.

Vad är en biskopsvisitation?
Biskopsvisitationen är ett led i biskopens tillsyn enligt kyrkoordningen. Syftet är att stödja och uppmuntra
församlingen i den grundläggande uppgiften och att stärka församlingens samhörighet med stiftet och med hela
Kristi kyrka. En biskopsvisitation pågår under ca ett års tid och består av tre huvuddelar;
Förberedelsetid, Visitationsdagarna och Uppföljningstid.
Förberedelsetiden startar 6 månader innan själva visitationsdagarna vilka oftast pågår 3-4 dagar under en och
samma vecka. I dialog mellan ansvariga i pastoratet och områdesansvariga på stiftskansliet tittar biskopen på
följande områden: Gudstjänst, Barn och unga, Arkiv- och diarium, Ekonomi, Kyrkobyggnader, Begravningsplatser, Vård och underhåll, Inventarier och Kulturarvsfrågor.
Dessutom ska en beskrivning hur församlingsinstruktionen (FIN) används som styrdokument i verksamhetsplanering lämnas in samt en jämställdhetsplan.
Visitationsdagarna
Huvudfrågorna för pastorat och församlingar att reflektera kring är: Hur är vi och hur vill vi vara Kristi kyrka på denna
plats? Hur vara levande församling/ar, som en del av Svenska kyrkan och Kristi kyrka i detta stift? Ja, hur är vi en
kyrka i rörelse, bärare och möjliggörare av framtidens kyrka, allt för levande församlingar?
Sedan avslutas dagarna med visitationsmässa och visitationsstämma med tal av biskopen.
Uppföljning
En tid efter visitationen sker uppföljning och utvärdering. Visitationsgruppen möter pastoratets arbetsgrupp (delar
eller hela) och följer upp och utvärderar visitationen, kring de samverkans- och utvecklingsfrågor som identifierats
för pastoratets och stiftskansliets gemensamma arbete. Därmed är visitationen avslutad.
Biskop Martin Modéus föddes 1962
i Jönköping och är Linköpings stifts
64:e biskop. Han prästvigdes 1986
för Växjö Stift. Martins valspråk är
”Levande tillsammans med Kristus”
vilket också är titeln på hans
herdabrev för Linköpings stift.

Håll utkik efter mer detaljerat
program gällande biskopens besök i
Vist Vårdnäs pastorat.
Mer info kommer via anslag, annons samt
på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/vistvardnas
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Foto: Emanuel Eriksson

GENOM KYRKFÖNSTRET
Vi tittar in genom Vårdnäs resp Vist kyrkas fönster. Vad finns
det för spännande historia & föremål innanför väggarna?

Orglarna i våra kyrkor har använts extra mycket under vår och sommar då det
är högsäsong för både dop och vigslar. Så här fina är de!

Dessa orglar står, likt siluetterna av pampiga slott, uppe på läktarna i Vårdnäs respektive Vist kyrka.
Stora orgeln i Vårdnäs kyrka (till vänster):
Orgeln byggdes av den framstående I.N Cahman i Stockholm och utökades sedan med några stämmor av
socknens egen klockare, Carl Nordqvist. Orgelfasaden är från 1839 och målad i grå nyanser med förgyllda lister och
dekorationer. I kyrkan finns även en mindra kororgel.
Orgeln i Vist kyrka (till höger): När Vist kyrka drabbades av brand i juni 1961 förstördes dåvarande orgel, byggd av
Jonas Wistenius under 1740-talet. En ny orgel, en 4-stämmig kororgel, uppfördes vid uppbyggandet av kyrkan 1965
men då den visade sig vara undermålig beslutades det 1999 om inköp av en ny orgel. Det skulle då bli en replik av
Jesuskirkens i Köpemhamn berömda orgel. Den nya orgeln byggdes av orgelbyggare Anders Grönlund och invigdes
av biskop Martin Lind, söndagen den 20 maj 2001.

VISSTE DU ATT DET FINNS EN ORGELSKOLA I LINKÖPING?
Linköpings domkyrkopastorats musikskola erbjuder
orgelundervisning.
Åldern på eleverna är bestämt till 8-25 år, så att man är uppe i skolålder,
då är det lättare att koncentrera sig en stund i taget. Undervisningen är
terminsbaserad, I nuläget har skolan ungefär 25 elever och sex lärare och
varje elev får 11 lektioner a 30 min per termin.

Frågor besvaras av:
Linn Björklid, vikarierande organist i Linköpings
domkyrkoförsamling vt 2019, 013-303913, linn.bjorklid@svenskakyrkan.se
För mer information, se även
www.svenskakyrkan.se/linkoping/musikskolan
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Församlingsverksamhet

VIST VÅRDNÄS PASTORAT

Kyrkoherde Elin Strömblad ....................................................013-540 25.....0705-40 87 03
Präst Vårdnäs Församlingsherde Alexandra Moraitis .....013-413 17.....0735-21 12 46
Präst Vist Församlingsherde Vist Niklas Lüning ................013-529 16......0703-55 29 16
Präst Göran Bondesson ........................................................................................0706-85 29 53
Kantor Vårdnäs Anne Gustavsson-Jarl ..............................013-411 13......0735-21 12 49
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist ...........................................013-529 40......0735-21 12 45
Församlingsassistent Marie Gustafson ............................................................0722-15 94 07
Cafévärdinna Jaana Björk ............................................................................................013-525 74
Kyrkogård- och fastighetsförvaltning
Kyrkvaktmästare Vist ...................................................................................................013-520 80
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ..................................013-525 74......0735-21 12 43
Kyrkvaktmästare Vårdnäs ...........................................................................................013-410 41
Administration
Administratör/Kommunikatör Karin Dahlström ..............013-520 01......0735-21 12 42
Förvaltningsassistent Lena Lundh ......................................013-520 25......0735-21 12 44

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

Kontakt

Församlingarnas präster erbjuder samtal och bikt, givetvis med
tystnadsplikt. Samtalen är alltid kostnadsfria.
Önskar du fira nattvard men inte kan ta dig till kyrkan? Det finns
möjlighet att fira nattvard i ditt hem tillsammans med en präst.

Kontakta någon av församlingarnas präster.

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du
ändå vara delaktig på olika sätt:
Du kan be, få hembesök, fira nattvard hemma
och ge kollekt via swish!
Swisha din gåva till:

Vårdnäs församling swishnr: 123 545 8039
Vist församling swishnr: 123 510 2561
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Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Är du i behov av att prata med någon?

Besöks- och telefontider:

Förtroendevalda
Ordförande kyrkofullmäktige Torbjörn Pettersson .........................................0706-72 74 23
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ordförande kyrkorådet Barbro Wadström .......................................................0708-61 94 61
barbro.wadstrom@svenskakyrkan.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

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Övrigt
Kyrkbackens förskola ...................................................................................................013-414 14
Rektor Maria “Mimmi” Klingberg ........................................013-411 04......0735-21 12 47
Vårdnäs församlingshem .............................................................................................013-414 57

