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östen, man kan inte undkomma den. Solen bländar av och 
dagarna krymper. Jag vänjer mig aldrig. Ändå, färgerna i rött 
och guld och de där dagarna då det inte bara är mulet, grått 

eller regnigt. Då himlen är blå och luften är hög och krispig och skogen doftar. 
En tröst ändå. Men vad är tröst? 
 
Allhelgonatiden, sorgen, minnenas men också ljusens högtid. Och tröstens? 
 
Om trösteänglar har prästen Kent Wisti skrivit så fint. Här, några rader ur 
hans betraktelse:  
 
Trösteänglarna som själva betraktar sig som tämligen odugliga, som inte har 
vita kläder eller vingar. Stumma och odugliga änglar som bär Guds vanmakt. 
Det är änglar som i sin vanmakt inte kan något annat än att tigande stanna 
kvar hos den de besöker.  
 
De vet inte att tröst är erfarenheten av att inte vara ensam. Tröst är inte att 
förändra, att lindra ångest eller smärta – tröst är erfarenheten av att inte vara 
ensam. Så blir delad vanmakt till allmakt. Men det vet varken vi eller 
trösteänglarna något om. Ingen av oss vet heller att trösteänglarna är de 
förnämsta bland änglar. Det vet bara Gud. 

Marie Marklin 

 

 

Storm 
Plötsligt möter vandraren här den gamla jätteeken,  
lik en förstenad älg med milsvid krona  
framför septemberhavets svartgröna fästning.   
Nordlig storm.  
Det är i den tid när rönnbärsklasar mognar.  
Vaken i mörkret hör man  
stjärnbilderna stampa i sina spiltor  
högt över trädet. 
 
Tomas Tranströmer (ur “17 dikter”, 1954) 
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Vårt nya och vackra 
bårtäcke är skapat av 
Lena Flinck, 
Tallbacka Väv och är 
till stor del bekostat 
av våra två 
syföreningar i Södra 
Vi och Gullringen. 
 
Bårtäcken över 
kistan under 
begravnings-
gudstjänsten är en 
tradition som tagits 
upp på nytt i försam-
lingar över hela 
landet. Sedvänjan 
som fanns redan på 
1600-talet att använda 
bårtäcke vid 
begravning försvann under 1900-talet. Undantaget var kungliga begravningar, i det militära 
och inom vissa organisationer där traditionen förts vidare. Nu har det dock blivit vanligare 
med bårtäcken hos allmänheten. Bårtäcket utgör ett fint alternativ till annan form av 
kistdekoration. Bårtäcket kan användas vid både jordbegravning och kremation. Vid 
begravning med efterföljande kistgravsättning tas bårtäcket bort när kistan placeras på 
katafalkvagnen utanför kapellet/kyrkan. Vid kremation ligger bårtäcket kvar på kistan under 

hela akten. 
Bårtäcket får man låna kostnadsfritt till 
begravning i församlingens kyrkor och kapell. 
 

Gud, vi ber dig, låt detta vackra bårtäcke bli till 
välsignelse och få vara en påminnelse om hur du 
omsluter oss på alla sidor, både i liv och död. 

 
 

 
Det nya bårtäcket välsignades den 1/9 vid 
mässan i Södra Vi kyrka. På bilden syns 
några av medlemmarna i syföreningarna 
tillsammans med komminister Marie 
Marklin.  

Några av medlemmarna i våra syföreningar tillsammans med 
Lena Flinck (till vänster i bild) som skapat det vackra bårtäcket.  



  

 
 
 
 
 
1/11 16.00 Fredag Stilla sång och musik i allhelgonatid i kyrkan inför helgen 

i samband med kaffeserveringen i vapenhuset kl 15-17 
2/11 16.00 Alla helgons d Minnesgudstjänst med ljuständning, körmedverkan 
15/11 18.00 Fredag Syföreningsauktion i förs.hemmet, andakt, försäljning, 

hemost, lotterier, ostkaka, kaffe mm. 
16/11 18.00 Lördag Ekumenisk Taizégudstj i Missionsk:an, konfirmandmedv 
20/11 11.00 Onsdag Sopplunch i församlingshemmet. Soppa mm 30:- 
24/11 18.00 Domssöndagen Musikgudstjänst med AMICI, se nedan 
27/11 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
28/11 11.00 Torsdag Ekumenisk dagledigsaml. i Missionskyrkan inför Advent 

med andakt, sång, dikter o musik, julgröt, kaffe o lotterier 
1/12 11.00 1 Sönd i Advent Adventsgudstjänst med kör- och konfirmandmedv, efter 

gudstjänsten inbjuds till gröt mm i församlingshemmet 
8/12  11.00 2 Sönd i Advent Familjegudstjänst med avslutning för barnverksamheten. 

Efter gudstjänsten bjuder vi på fika i kyrkan. 
13/12  9.00  Luciadagen Lucia i kyrkan med Södra Vi skola 
15/12 18.00 3 Sönd i Advent Julmusik med Kyrkokören o Vimmerby Musikkår 
22/12 11.00 4 Sönd i Advent Julbön med glögg och pepparkakor.  
24/12 12.15 Julafton Julbön på Vidala 
24/12 23.00 ” Julnattsgudstjänst, sång och musik med kören och solister 
29/12 17.00 Sönd e Jul Mässa i kyrkan och därefter Församlingskårens julfest 
6/1 18.00 Trettonded. Jul Musikgudstjänst med Johan o Gunilla Sigvardsson. Kaffe 

under läktaren.  
12/1 11.00 1 Sönd e Trett.d Mässa i församlingshemmet, enkelt kaffe 
25/1 18.00 Lördag Den ekumeniska helgen inleds med helgmålsbön i Södra 

Vi församlingshem, kyrkkaffe 
26/1 11.00  3 Sönd e Trett.d Den ekumeniska helgen fortsätter med 
   gudstjänst i Missionskyrkan, kyrkkaffe 
2/2 11.00 Kyndelsmässod Familjegudstjänst med utdelning av dopänglar 
   Kaffe o tårta serveras i kyrkan. 
9/2 11.00 Septuagesima Mässa i förs.hemmet, enkelt kaffe, Församl.kårens årsmöte 
16/2 11.00 Sexagesima Musikcafé i förs.hemmet med lunchgemenskap 
26/2 18.00 Askonsdagen Askonsdagsmässa i koret 
 
 

Musikgudstjänst i Södra Vi kyrka den 24/11 med AMICI, som består av Ann-Marie Daag 
Albrechtsson och Micke Lång – sång, och en ensemble med fiol, altfiol, cello, kontrabas och piano 
med Kristina Samuelsson, Birgitta Ljungkvist, Inger Isacsson, Katarina Malmberg, Marian Gigla 
och Lennart Sjöstedt. Tillsammans kommer de att bjuda på ett blandat musikprogram med 
många kända melodier såsom ”Håll mitt hjärta” och ”Vilken underbar värld” 

Lina Sandell kapell underhåller vid Jubileumsgudstjänsten 



 
 
 
 
 
 
1/11 15.00 Fredag Stilla sång och musik i allhelgonatid i kyrkan inför helgen 

i samband med kaffeserveringen i vapenhuset kl 14-16 
3/11 16.00 Sönd e A Helg.d Minnesgudstjänst med ljuständning, sång Jan Henriksson  
17/11 11.00 Sönd f Domssön Mässa 
13/12 18.00 Luciadagen Lucia med Djursdala skola 
24/12 11.00 Julafton Julbön med samling vid krubban 
25/12   7.00 Juldagen Julotta, sång och musik med Marianne Nilsson 
31/12 16.00 Nyårsafton Nyårsbön, sång och musik med Marianne Nilsson 
19/1 11.00 2 Sönd e Trett.d Mässa i förs.hemmet, enkelt kaffe 
12/2 11.00 Onsdag Sopplunch i förs.hemmet. Soppa mm 30:- 
1/3 11.00 1 Sönd i Fastan Gudstjänst i förs.hemmet, enkelt kaffe 
 
 
  
 
 
 
10/11 16.00 21 Sönd e Tref Ljusmässa, sång o musik med Södra Vi-kvartetten 
13/11 11.00 Onsdag Sopplunch, soppa mm 30:-. Anita Johansson och Kurt 

Anneborg underhåller med sång, dragspel och klarinett 
29/11 18.00 Fredag Syföreningsauktion med andakt, sång av barnkören, 

lotterier, hemost, ostkaka, kaffeservering m m 
11/12 19.00 Onsdag Ydreforsgudstjänst i Brosjögården, Ydrefors 
24/12   9.30 Julafton Julbön, lekmannaledd andakt med sång och musik 
5/1 11.00 Sönd e Nyår Gudstjänst, sång och musik med Södra Vi-kvartetten 
22/1 11.00 Onsdag Sopplunch, soppa mm 30:- 
23/2 11.00 Fastlagssöndagen Friluftsgudstjänst med korvgrillning på stranden vid 

Juttern i Norra Flaka 
 

Välkomna till våra gudstjänster i Allhelgonatid 
FREDAGEN DEN 1 NOVEMBER 
Stilla sång och musik inför Allhelgonahelgen i Djursdala kyrka kl 15.00 och 
i Södra Vi kyrka kl 16.00 och i samband med detta serverar vi kaffe i vapenhusen  
 

ALLA HELGONS DAG/LÖRDAGEN DEN 2 NOVEMBER 
Minnesgudstjänst i Södra Vi kyrka kl 16.00 med ljuständning och körmedverkan 
 

SÖNDAGEN DEN 3 NOVEMBER 
Minnesgudstjänst i Djursdala kyrka kl 16.00 med ljuständning, sång av Jan Henriksson 
 

SÖNDAGEN DEN 10 NOVEMBER 
Ljusmässa i Gullringens församlingshem kl 16.00, sång och musik med Södra Vi-kvartetten 



 
Döpta: 
29/6 Oscar Allan Magnus Eklund  24/8 Jannike Mari Eva Sundström  
29/6 Malte Erik Frejd 7/9 Greta Lilian Thea Wikell 
21/7 Ester Kerstin Lotta Myrsäter 14/9 Karin Stina Katarina Jonsson 
11/8 Victor Niklas Böhm 
24/8 Hannes Eskil Yngve Sundström 

 
 
 
 

   

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Vigda: 
29/6 Kristin Landberg & Daniel Barth, Vimmerby församling 
6/7 Kajsa Svensson & Victor Forsberg, Växjö församling 
20/7 Ronja Rydberg Andersson & Andreas Fransson, Södra Vi-Djursdala församling 
10/8 Sara Rundberg & Christian Green, Vimmerby församling 
24/8 Sofia Karlsson & Thomas Adolfsson, Södra Vi-Djursdala församling 
31/8 Lillemor Petersson & Conny Welander, Södra Vi-Djursdala församling 
31/8 Malin Söderholm & Simon Ljungberg, Södra Vi-Djursdala församling 
7/9 Fanny Beijer & David Landberg, Södra Vi-Djursdala församling 
14/9 Emelie Nilsson & Henrik Ingström, Södra Vi-Djursdala församling 

 
 
 
 
 Församlingsbor som avlidit 
  19/6 Gunborg Nilsson 
  22/7 Ulla-Stina Gårdebrink  
  24/8 Ann-Marie Karlsson 
  27/8 Eddy Brorsson 
 
 
 

 
 

Den 7/9 döptes Greta i Djursdala 
kyrka. Mamma och pappa heter 
Felicia Samuelsson och Nicklas 
Wikell.  

Victor döptes i Djursdala 
kyrka den 11/8. Victor är 
son till Robert Böhm och 
Malin Zeilon. 
 

Fanny Beijer & 
David Landberg  

Emelie Nilsson & 
Henrik Ingström  

Lillemor Petersson & 
 Conny Welander  

Lördagen den 24/8 döptes Hannes 
i Södra Vi kyrka. Mamma och 
pappa är Karin Eriksson och Jesper 
Sundström. Storebror heter Elias. 



I juni bjöds alla 
sommarlovslediga 
barn in till Djurs-
dala kyrka för att 
leta efter förrymda 
möss som gömt sig 
på olika ställen i 
kyrkan. 
Tillsammans med 
 Ida, Anita och  

    Lennart fick alla 
smyga runt och kika   vid orgeln, i predikstolen, 
vid dopfunten och i bänkarna. När mössen var upphittade bjöd vi på fika i solskenet.  
 
 
På söndagen i midsommarhelgen, firade vi Johannes Döparens dag i 
Kröngårdskyrkan. I gudstjänsten, som leddes av Anita Waernqvist, 
medverkade kyrkokören och 
solister under ledning av Lennart 
Sjöstedt. Den här dagen 
avtackade vi också vår 
församlingspedagog Eva 
Henriksson, som efter nästan 26 
år i församlingens tjänst nu valt 
att gå vidare med andra 
arbetsuppgifter.  

Kalla vindar gjorde 
att sommarens 

traditionsenliga friluftsguds-
tjänst på Vidala fick firas 
inomhus.  Anita Johansson 
och Kurt Anneborg underhöll 
med sång, dragspel och 
klarinett och Södra Vi 
kyrkliga syförening bjöd på 
kaffe och ostkaka.  

 
 I mitten av augusti hade vi 

en jättefin gudstjänst i Djursdala kyrka med 
besök av Förlösa kyrkokör med körledaren Ida 
Fahl. De sjöng så vackert för oss och hela 
kyrkan fylldes av deras toner. Eva Henriksson 
ledde gudstjänsten och Lennart Sjöstedt 
spelade.  



 
Den 25/8 firade vi friluftsgudstjänst 
hemma hos vår kyrkoherde Anita 
Waernqvist och hennes familj i idyllen 
Näfstad. Anita predikade och Södra Vi-
kvartetten medverkade med sång. Så 
roligt att så många ville komma och 
solen sken och humöret på topp. Som 
avslutning på gemenskapen avnjöts 
medhavt fika.  

      
I början av augusti firade vi 
ekumenisk frilufts-

gudstjänst i Brunnsparken. 
Predikade gjorde Anna 
Söderström Wikell och Febe 
Boman ledde gudstjänsten. Jan 
Henriksson medverkande med 

sång och kantor var Lennart Sjöstedt. Efter gudstjänsten bjöds 
det på kyrkkaffe av Missionskyrkan.   

 
  I samband med Tacksägelsedagens skördefest 
  avtackades Elin Johansson. Elin har jobbat hos 
oss i församlingen i 15 år, med början som praktikant och sedan som 
assistent i barn- och konfirmandverksamheten. Hon har jobbat med 
minnesstunder, kyrkkaffen, jul- och påskluncher mm och de senaste 
åren har hon även varit anställd som lokalvårdare. När hon nu har 
fått en ny tjänst, önskar vi henne varmt lycka till med allt! 
 

 
På söndagskvällen innan 
älgjaktens början bjöd vi 
in till jaktgudstjänst i 
Djursdala kyrka. Guds-
tjänsten som leddes av 
Anita Waernqvist 
innehöll både sång och 

musik med Jan Henriksson, Joakim Svensson och Lennart Sjöstedt. Ett 70-tal personer 
hörsammade inbjudan och efteråt blev det trevligt mingel på kyrkogården med både korv 
med bröd och fika.  
 

  
 Kyrkbladet ges ut av Södra Vi- Djursdala församling  

 N Storgatan 23,  598 71  Södra Vi     Tel: 0492-207 35    
 sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se   www.svenskakyrkan.se/sodravi    
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