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kontaktuppgifter
Församlingsexpeditionen
Telefon- och öppettider:
Helgfri måndag, tisdag och torsdag  
9.30-11.30 och 13.00-15.00.

Pernilla Ekh, administratör 013-636 58 

Gunilla Lundgren,  
ekonomiassistent  013-636 59

Postadress:  Vreta klosters församling 
 Box 64, 590 70 Ljungsbro

Besöksadress: Löjtnantsgatan 1, Ljungsbro

E-post:  
vretaklosters.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/vretakloster

Organisationsnummer: 252004-2637

Präster 
Sverker Linge 013-638 72 
Magnus Fröhler 013-666 74 
Andreas Sneckenberg 013-638 74 
Theresia Österlund 013-662 76 
Ilona Degermark kontakta via exp. 
Ingrid Holmgren kontakta via exp.

Diakoner
Britta Karlsson 013-680 54

Kyrkomusiker
Kristin Stenberg 013-636 21 
Karin Alinder  013-680 86 
Lisbeth Christiansson 013-680 85  
Lena Gustafsson 013-660 10

Barn och ungdom
Maria Berg Karlsson 013-656 21 
Annie Wernersson 013-655 83 
Jens Lagnestam 013-680 37

Kyrkokamrer
Ninni Halldin  013-655 37

Kommunikatör   
Hanna Hummelbo  013-680 93

Vaktmästeriet 013-600 65
(Säkrast mån-fre 11.30-12.00)
Ansvarig vaktmästeriet 
Thomas Mårtensson 013-680 49

Hansgårdens förskola 013-622 38
Förskolechef 
Martin Malmström 013-622 37

Ljungsbro café  
& second hand 013-682 00 
Föreståndare Helén Johansson 
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utkommer med fyra nummer per år. 

Upplaga 5000 ex. Tidningen kan också skickas till din e-post som pdf.

Ansvarig utgivare: Sverker Linge.

Redaktör och grafisk form: Hanna Hummelbo.
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Redaktionskommitté: Bulle Davidsson, Arne Pihlström, Sture Lahrin,  
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Nästa nummer av Kyrkbacken kommer ut i mitten av november.  
Bidrag till det numret lämnas senast 15 oktober till Hanna Hummelbo.

Öppettider:
Tisdag-fredag   11.00-17.00

Lördag  11.00-15.00

Centralplan 5, Ljungsbro
telefon:  013-682 00
facebook:  Ljungsbro café & second hand

www.ljungsbrocafe.se

hembakat • ekologiskt • fairtrade 
kaffe • te • pastasallad • räkmackor 
bullar • glass • interiör • kläder Vi tar gärna emot kläder, 

leksaker, porslin mm.
Intäkterna går till caféets verksamhet.

Föreningen Klosterliv i Vreta genomförde två 

helger i maj sin dramatiserade vandring ”Starka 

kvinnor i Vreta”. Ny chans att se dramat kom-

mer under östgötadagarna 2-3 september.

Foton dramavandring: Arne Land

Två små bybor som gillar den nya vattenleken 

på Kyrktorget i Ljungsbro.

I juni firades friluftsgudstjänst vid Kilen stugan. 
Malforsblecket och Stjärnorps kyrkokör med-
verkade.

Starka kvinnor i Vreta – dramavandring!

Ni får höra
grevinnan Hedvig Mörners minne om mötet med 
den fuktiga och dimhöljda Roxenfrun, zigenerskans 
spådom om skatten på Stjärnorp och adelsmännen 
som inte tog varningarna på alllvar.

Rebecka Danielsdotter öde att som änka bli ”konser-
verad”, eller rättare sagt ärvd av de nya prästerna i 
Vreta Kloster, är ingen enkel historia.

Vad drömmer nunnor om innanför klostermurarna? 
Och novisen – vad tänker hon medan nunnorna 
klär av och på henne. Varför blev man nunna? Vilka 
drömmar förde dem till klostret?

Kung Gustav Vasas krav på klostrens tillgångar ska-
pade stora bekymmer för abbedissan och nunnorna 
i klostret. Både moder Sigrid och kungens svärmor 
Ebba Vasa ger klart uttryck vad de tycker om det, och 
det var inte i kungens riktning.

Stjärnorp blev 1789 lågornas rov och mirakulöst nog 
krävdes inga människoliv. Mer om detta vet greve 
Carl Douglas och hans faster Maria.

Ett besvärligt fruntimmer var hon, mamsell Eklund. 
Att tvingas till sockengång tyckte hon inte om och 
det blir fattigvårdsordföranden varse!

”Tänk om jag gifter mig med prästen”, filmen 1941 
med Georg Rydeberg och Viveca Lindfors. Succé 
– javisst! Här får ni träffa damen som skrev den, 
folkskolefröken Lindin.

I år firar vi reformationens 500 år. Alla känner vi väl till 
Luther med sina teser? Men hur var det i verklig-
heten? En katolsk munk som blir bannlyst av påven, 
gifter sig och får barn. Lyssna på syster Rikissa!

I klostrets örtagård ska man se 
upp med råd om spikklubba som 
läkeört. Till all lycka finns där en 
erfaren nunna som kan skilja på 
allt det gröna.

För att förhöja upplevelsen kan 
man höra nunnor sjunga vackra 
sånger, en ren njutning för själ och sinne!

Vandringen avslutas i fattigstugan med kaffe och 
hembakt bröd.

Utökade öppettider 

(fr. o. m. 4 sept)

Information
2-3 september, 13.00 och 15.00.

Samling vid kyrkporten (ingen föranmälan).

Pris  
Vuxen: 70 kr, ungdom 7-16 år: 20 kr (inkl. fika) 
Kontant betalning eller swish. 

Arrangör: Föreningen Klosterliv i Vreta.
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kyrkomötet
Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

kyrkostyrelsen
Svenska kyrkans ”regering”.

svenska kyrkan...
är indelad i 13 geografiska enheter som 
kallas för stift. 
Vreta klosters församling tillhör...

ärkebiskopen...
är ordförande i kyrkostyrelsen. Vår ärke-
biskop heter Antje Jackelén och har sitt 
säte i Uppsala.

stiftsfullmäktige
Högsta beslutande organ i stiftet.

stiftsstyrelsen
Förvaltande och verkställande organ.

varje stift...
består av församlingar. I Linköpings stift 
finns 103 församlingar. Geografiskt täcker 
de Östergötland och nordöstra Småland. 
En av församlingarna är... 

biskopen...
är ordförande i stiftsstyrelsen. I 
Linköpings stift är Martin Modéus 
biskop sedan mars 2011.

kyrkofullmäktige
Beslutande organ i församlingen. Består 
av ledamöter från nomineringsgrupper, 
idag 25 personer plus ersättare.

kyrkoråd
Församlingens styrelse.

nomineringsgrupper
kallas ”partierna” i kyrkopolitiken. 
I år ställer en grupp upp i lokalvalet.

kyrkoherden...
är ledamot i kyrko-
rådet.
Sverker Linge är 
kyrkoherde i Vreta 
klosters församling 
sedan 2009.

utskott...
arbetar med 
olika områden 
som fastig heter, 
ekonomi, dia-
koni, mission och 
församlingens 
förskola.levande församling 

i vreta klosters 
församling

som 
utser

som 
utser

som 
väljer

dags för val i
svenska kyrkan
Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som fyllt 16 år har rätt att rösta. 

Här får du en överblick över hur Svenska kyrkan styrs och vad du faktiskt röstar till. Din röst är viktig!

nationell nivå

linköpings stift

vreta klosters församling

DU
röstar
TILL

DU
röstar
TILL

DU
röstar
TILL 





GUL
valsedel

ROSA
valsedel

VIT
valsedel

Bra att veta inför kyrkovalet
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna 

att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta 

på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. 
I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och 
alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du 
de personer som ska få 
förtroendet att styra kyr-
kan de kommande fyra 
åren. Direkta val sker 
till kyrkofullmäktige i 
församlingen, till stifts-
fullmäktige i stiftet och 
till kyrkomötet på den 
nationella nivån.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta 
ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska 
vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrko-
bokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 
2017 (då röstlängden fastställs).

Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar 
och intressegrupper formade för att delta i kyr-
kovalet. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval, 
kyrkovalets webbplats, kan du se vilka grup-
perna och kandidaterna är och på sidan 7 finns 
listan på namn över dem som ställer upp lokalt 
till kyrkofullmäktige i Vreta klosters församling.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 
30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter 
om vilken vallokal du ska rösta i och i vilka val 

du har rätt att rösta. På röstkortet finns också in-
formation om vilken röstningslokal, som ligger 
inom ditt valområde, som du kan förtidsrösta i.

Hur gör jag för att rösta?
Information om öppettider och 
lokaler finns på sidan 7 och på 
röstkortet.

Du kan förtidsrösta i samt-
liga röstningslokaler i hela lan-
det, 4–17 september 2017. Det är 
också möjligt att förtidsrösta ge-
nom brevröstning. På pastors- och 
församlings expeditioner hittar du 
information om röstmottagnings-
ställen, öppettider och material 
för brevröstning. För den som blir 
förhindrad att besöka vallokalen 
är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre per-
soner som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en prelimi-
när röstsammanräkning. Vartefter de preliminä-
ra resultaten blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den 
slutliga rösträkningen har stiften.

Vem kan svara på frågor?
Ordförande i Vreta klosters valnämnd
Lars-Göran Lindström, telefon: 070-548 38 19
Ordförande i Vreta klosters kyrkoråd
Ola Mårtenson, ola.martenson@gmail.com 
eller telefon: 070-348 38 16
Linköpings stift, telefon: 013-24 26 00
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Öppettider förtidsröstning
Förtidsröstning sker på församlingsexpeditionen 
i Stefansgården i Ljungsbro.

Måndag 4 sept 9.30-12.00

Tisdag 5 sept 9.30-12.00

Onsdag 6 sept 9.30-12.00 & 17.00-20.00

Torsdag 7 sept 9.30-12.00

Fredag 8 sept 9.30-12.00

Måndag 11 sept 9.30-12.00 

Tisdag 12 sept 9.30-12.00 & 17.00-20.00

Onsdag 13 sept 9.30-12.00

Torsdag 14 sept 9.30-12.00

Fredag 15 sept 9.30-12.00

Lördag 16 sept 9.30-12.00

Söndag 17 sept 12.00-15.00

Öppettider vallokaler 17 sept
Församlingshemmet i Berg 12.00-15.00  
   17.00-20.00

Stefansgården, Ljungsbro 12.00-15.00 
   17.00-20.00

Ljungs församlingshem 12.00-15.00 
   17.00-20.00

Stjärnorps sockenstuga 12.00-15.00  
   17.00-20.00

Dessa kan du rösta på till kyrkofullmäktige i Vreta klosters församling:
Nomineringsgrupp ”Levande församling i Vreta klosters församling”

Arne Karlsson
Ann-Marie Lind
Albert De Haan
Linda Lagnestam
Ola Mårtensson
Märta Karlsson
Nicklas Olsson
Marie-Helene Klementsson
Percy Franzén
Kristina Ladell
Andreas Sahlman
Camilla Ruuth
Ingvar Eriksson
Kristina Pihlström
Leif Beling

Lise-Lotte Olsson
Willy Stenberg
Kerstin Edlund
Per Jonsson
Kristina Öhman
Håkan Karlsson
Marianne Larsson
Tobias Göransson
Anna Friberg
Sture Lahrin
Christina Karlsson
Jesper Hummelbo
Elisabet Kihlberg
Åke Johanzon
Susanne Andersson

Vad vill du att kyrkan ska göra? 
Gör din röst hörd!

Kyrkoval – ett val i samverkan
I detta nummer av Kyrkbacken finns en del information om Kyrkoval 2017; det praktiska med tider, lokaler 

och hur valet går till. Det som särskilt behöver nämnas är den förändring som skett av nomineringslistorna 

i Vreta klosters sedan förra valet. 

Inför varje val bildas nomineringsgrupper. De 
kan ha politiska förtecken eller det som skulle 
kunna kallas intressesamverkan.

I Vreta kloster har i många mandatperioder 
funnits två grupperingar; Borgerlig samverkan 
och Arbetarpartiet Socialdemokraterna med var 
sin nomineringsgrupp. Detta har varit tydligt då 
du kommit till vallokalen och sett de båda upp-
sättningarna av valsedlar för valet till kyrkofull-
mäktige i Vreta klosters församling. 

I årets val till kyrkofullmäktige finns alla per-
soner som kandiderar på samma lista. Till det 
finns förklaringar på olika nivåer; kanske är det 
ett informationsproblem – vi har inte varit till-
räckligt tydliga med att det finns möjlighet att 
bilda nomineringsgrupper utifrån ett intresse i 
och för Svenska kyrkan. Kanske är det den van-
liga förklaringen att tidsbrist avgör om någon 
kan engagera sig eller inte, hur stort intresset för 
saken än må vara. En svårighet vi också mött 

är att intresse finns, men de politiska förtecknen 
hindrar.

Hur det än är så finns nu, på den lista som 
presenteras här till höger i detta nummer av 
Kyrkbacken, 45 personer som tackat ja till att 
kandidera till kyrkofullmäktige. De har samlats 
under ett nytt namn: Levande församling i Vreta 
klosters församling (ja, det var så namnet be-
hövde registreras). De som blir förtroendevalda i 
Svenska kyrkan får ett förtroende från väljarna i 
att vara delaktiga, ta ansvar, samarbeta och vara 
med att utveckla helheten.

Stöd din församling genom att delta i valet. 
Kanske du känner någon/några kandidater du 
har särskilt förtroende för som du kan ”kryssa”. 
Vid valet den 17 september väljs också ledamö-
ter till Stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet.

Ann-Marie Lind 
Ola Mårtenson 

Nomineringsgruppens ombud

Arne Pihlström
Anneli Karlsson
Per Andersson
Anna Haglund Fröhler
Anders Kihlberg
Christina Österberg 
Hanna Hummelbo 
Michael Wernersson 
Cinna Orrebring
Ulla Hammarström
Birgitta Claesson
Inger Giertz
Lena Johansson
Gun-Marie Persson
Daniel Giertz
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herdens hörna
Att välja

Att leva att är att välja. Ständigt står vi inför 
olika typer av val, från morgon till kväll. Det 
handlar om små val och stora val. Vilka kläder 
ska jag ha idag? Vad ska jag äta till lunch? 
Vilket TV-program ska jag se på? Eller ska jag 
läsa en bok eller kanske lyssna på musik etc.

Den danske filsofen och teologen Sören 
Kirke gaard skrev om att välja. Han skriver 
bland annat att man skulle välja engagerat, 
till och med med ”patos”. Det gällde alltså 
inte bara de stora valen i livet såsom yrkes-
val, val av livsväg eller val av livspartner, utan 
även de små vardagliga valen. Jag tänker, att 
när man ser tillbaka på livet så är det ofta 
de små valen, som många gånger haft stor 
betydelse för hur mitt liv blev.

Kirkegaard ansåg också att man skulle välja 
själv och inte låta andra människor välja åt 
en. Då blir man en ”dussinmänniska” menade 
han. 

Han uttrycker sig kanske lite drastiskt men 
jag tycker det ligger något i vad han säger. 
Det är bra att ta valen i livet på allvar och 
inte bara oreflekterat följa med och påverkas 
av allt som omger oss, till exempel det mas-
siva flödet av reklam och information som 
sköljer över oss. Däremot är det förstås 
klokt att ta in andra människors kloka råd 
och erfarenheter. Det viktiga är att valet är 
grundat i mig själv. 

Vi är fria att välja och till människans stor-
het hör att i frihet välja det som är gott för 
någon annan.

Vi är i vårt land lyckligt lot-
tade att vi i frihet kan gå 
till val och rösta, både när 
det gäller riksdag, region, 
kommun, kyrka och i alla 
olika typer av föreningar 

och organisationer som 
finns i vårt samhälle. 
Den demokratiska fri-
heten att välja är en 
grundbult i vårt liv i 
vårt land och i vårt 
liv tillsammans.

Sverker Linge 
Kyrkoherde

I valet och kvalet
För många år sedan hörde jag talas om 
ett par, som en gång hade valt varan-
dra. De hade levt länge tillsammans. 
Ändå sa de att de varje morgon stod 
inför ett val: Vill jag leva med den män-
niskan också idag?

Hittills hade de svarat ja. Ingen av 
dem tänkte nog att det en dag skulle bli 
nej. Men bara att ta detta beslut varje 
morgon gjorde dem medvetna om vad 
deras relation innebar och betydde. Jag 
har valt dig, du har valt mig. Låt oss ta 
vara på det idag.

Vissa val är viktigare än andra. Hela 
tiden måste vi välja. I stort, som paret jag 
just berättat om, och i smått.

Ofta kommer det förslag från olika 
företag som vill att vi ska välja just de-
ras tjänster. Elbolag – ett för nätet, ett 
för strömmen, telefonoperatör, internet-
leverantör, bank, sparformer och pen-
sionsfonder. Nej det sista är inte sant. Vi 
kan låta bli att välja när det gäller pen-
sionen, och det har visat sig att det inte 
går sämre för oss som inte valt. Puh!

Vissa beslutsfattare inom olika delar 
av samhället säger allt oftare när de inter-
vjuas i media att de har valt något.  Själva 
ordet val, eller välja, har blivit ett verktyg 
för att lägga ut dimridåer. ”Vi har valt 
att fokusera på …”, ”Vi har valt att inte 
gå vidare med …” Men, säger reportern 
då, hur har ni tänkt egentligen? ”Vi valde 
efter noga övervägande att göra så här.” 
Men, säger reportern igen, hur tänkte ni? 
”Vi har valt att gå ut med detta och vårt 
val står fast.” Där ger reportern ofta upp. 

Vart fjärde år ska vi välja vilka politi-
ker vi vill ha i kommun, landsting (eller 
förlåt, region) och riksdag. Det är nog så 
knivigt. Vilket parti stämmer minst illa 

med hur jag vill att politiken ska se ut? Om jag 
väljer efter mitt hjärta, kan det bli en bortkastad 
röst? Eller ska jag ta något annat ”för 
säkerhets skull”? Ska jag över hu-
vud taget bry mig om att gå till 
vallokalen, betyder min röst nå-
got alls?

Då säger någon bättre män-
niska inom mig, vet inte vem det är, 
”Klart du ska rösta! Det är viktigt! Demokrati 
är viktigt!”. Självklart. Och vem har sagt att det 
ska vara lätt? Demokratin är värd en ansträng-
ning.

Hujedamej, vad svårt det är. Kommer du ihåg 
sketchen från Hasse & Tage där Gösta Ekman 
ska välja mellan Aftonbladet och Expressen? 
Han står där som åsnan mellan hötapparna. 
(Finns på youtube.com, sök ”Aftonbladet eller 

Expressen”.) Precis så kan jag känna mig ibland. 
Till exempel när killen som säljer jordgubbar på 

busshållplatsen vid Rökingevägen frå-
gar vilken kartong jag vill ha. Alla 

ser lika fina ut, jag blir helt ställd. 
Välj du, säger jag. Nej välj du, 
säger han. Det är du som är kun-

den. Pinsamt. Jag pekar, bara för 
att få det gjort. 

Nu är det dags för oss att välja igen. Den 
17 september är det kyrkoval. I vår församling 
har det länge funnits två listor med namn att 
rösta på. Denna gång finns bara en. Vill man 
kan man kryssa upp till tre personer som man 
tror är de mest lämpliga. Jag ska verkligen an-
stränga mig och inte göra som med jordgub-
barna, bara peka.

Bulle Davidsson

” Demokratin 
är värd en 

ansträngning.
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Under 2017 firas 500-årsjubileet av reformationen som började med Martin Luthers idéer på 1500-talet. Källa och läs fler texter:
svenskakyrkan.se/reformationsåret2017 

Martin Luther (1483 – 1546) 
var en munk som brottades 

med stora frågor. Hur han än 
kämpade kände han sig enligt 

egen berättelse otillräcklig 
inför Guds krav. Hans stora 

upptäckt blev därför att 
i Bibeln finna att han inte 

längre behövde kämpa.

” Vi kan ofta välja det 
goda. Det är ingen 
naturlag att följa 

onda strömningar.

Människan är både tiggare och furstlig
Alla människor har ett ansvar för att välja det goda, oavsett om man är kristen eller inte. Ingen är förmer 

än någon annan, oavsett religiös tillhörighet, och vi lever alla av samma nåd. På olika sätt bidrar vi män-

niskor till att upprätta och bära livet: till att vara medskapare.

Vi är alla tiggare, lär det ha stått på en lapp bred-
vid Martin Luthers dödsbädd. Med hela sitt vä-
sen hade han förstått att han levde av nåd, inte 
av egna prestationer.

Luthers teologi är fylld med både och. Sam-
tidighet är ett genomgående drag i hans 
teologi. Människan är på en gång 
tiggare och furstlig. På en gång 
den friaste av alla gentemot 
Gud, samtidigt bunden till 
medmänniskan som en tjä-
nare, ja som slav. Människan 
är på en gång otillräcklig, syn-
dare, bortvänd från Gud och världen, kretsande 
kring sitt eget och samtidigt fri, rättfärdig, äls-
kad och upprättad. Simul iustus et peccator.

Just därför, som upprättad syndare, är män-
niskan fri och kapabel att ta in medmänniskans 
och världens behov. Hon blir fri från kretsandet 
kring det egna och blir indragen som Guds med-
skapare.

Kallelsen ligger i uppgiften
Samtidigheten går igen i Luthers etik. Han skil-
jer mellan så kallad borgerlig, allmänmänsklig 
rättfärdighet och rättfärdighet inför Gud. Den 
första kallar han iustitia civilis. Den innebär att 
vi med hjälp av vårt förnuft och vår känsla kan 
avgöra vad som är rätt eller fel, ont eller gott. 
Även när vi inte vet om det använder Gud män-
niskor som sina medarbetare, oavsett personlig 
tro. I vardagen, i hem och på arbetsplatser bidrar 
vi till att upprätta och bära livet.

välja det goda. Det är ingen naturlag att följa 
onda strömningar. Det har betydelse att gå mot 
strömmen.

För det tredje är det en inbjudan till ödmjuk-
het. De kristna är inte nödvändigtvis bättre än 
andra. De vet inte alltid bättre vad som är rätt 
i varje situation. Det gäller inom politiken och i 
familjen liksom i kyrkan.

Vaccin mot hybris
De två sorters rättfärdighet som Luther skriver 
om i en skrift med samma namn, Om två sorters 
rättfärdighet, är som en sorts vaccin mot över-
mod, hybris och hyckleri. Kristna är inte förmer. 
De ska naturligtvis sträva efter det goda, 
men det gör många människor. Den 
starka erfarenheten av att leva av 
nåd, som tiggare, kan leda till 
att vi ser på medmänniskan just 
som medmänniska, inte som kli-
ent som ska utsättas för vår barm-
härtighet, kanske till och med utnytt-
jas för att vi ska känna oss goda.

Om vi inser att vi alla är tiggare så ser vi med-
människan just som en annan människa i behov 
av respekt och mänskligt bemötande, inte som 
ett föremål för välgörenhet.

En röst i samtiden
När vi ska ta stora beslut om hur livet ska ord-
nas i samhälle, kyrka eller familj är det inte hel-
ler säkert att de kristna är klokare än andra. 
Även kyrkan, Kristi kropp, har del i världens 
bortvändhet. Men om vi på djupet anar att vi 
lever av nåd så smittar det av sig på hur vi anser 
att människor ska bemötas.

Det gäller inom sjukvården, på dagis, i snabb-
köpskön och påverkar naturligtvis beslut om 
bostadsfördelning och förmögenheter. Här kan 
kyrkan påminna om den nåd hon lever av och 
därför vara en röst i samtiden, som lyfter fram 
att vi alla är tiggare, att vi alla lever av nåd. 
Ibland blir kyrkan då en motkultur, ibland en 
medkultur, som byggs tillsammans med alla av 
god vilja. På så sätt kan vi vara en stark röst för 
barmhärtighet, fred och försoning.

Kärleken smittar
Luther var övertygad om att vi aldrig helt kan 
åstadkomma Guds rike på denna jord, men som 

människor bör vi sträva efter så goda och 
rättvisa förhållanden som möjligt. 

Om vi tar Luthers sista ord om 
att vi alla är tiggare på allvar så 
har det uppenbara konsekvenser 
för hur vi möter dem som bok-

stavligen tigger i våra kvarter, och 
i vår värld. Med den allmänna rätt-

färdigheten, iustitia civilis, kan vi använda 
känsla och förnuft för att göra vad vi kan för 
att ingen ska behöver tigga. Samtidigt inspirerar 
den gudomliga nåden, Guds egen rättfärdighet, 
iustitia spiritualis, till överflöd och blomstring. 
För Guds kärlek smittar. 

Elisabeth Gerle 
Präst, etikforskare och författare

Luthers exempel var ofta konkreta. Det var 
bagaren som bakar bröd, slaktaren som ser till 
att det finns kött, föräldrar som arbetar för mat 
och husrum åt sina barn, som lagar mat, tvättar 
och tröstar. Till och med barnen har sin uppgift, 
att leka, bli rädda, pröva nytt och växa. Allt det-

ta såg han som kallelser i livets olika om-
råden för att värna livet mot det onda. 

De destruktiva krafterna finns också 
hela tiden, men Gud skapar ständigt 
nytt, ofta med hjälp av människor. 

För inget av detta behöver man vara 
religiös. Kallelsen ligger i uppgiften.

Men inför Gud den rättfärdige behövdes nå-
got mer, menade Martin Luther, nämligen full-
komlighet. Det kan ingen prestera, utan bara ta 
emot som en gåva, gratis, av nåd. Luther kallade 
det för den gudomliga eller andliga rättfärdig-
heten, iustitia spiritualis. Den kan förstås som en 
ny klädnad, som dopklänningen när man döps, 
rättfärdighetens mantel eller en kärlekens om-
famning.

Myndiga med ansvar
Idag innebär detta för det första att alla män-
niskor ingår i sammanhang där de är Guds med-
arbetare. Den romersk-katolska kyrkan talar 
ofta om människor med god vilja. Det är långt 
fler än de som ser sig som kristna. Det är alla 
som vill göra rätt och gott, även om de liksom 
alla kan misslyckas och behöva börja om.

För det andra innebär det att människor är 
myndiga och har ett eget ansvar. Vi kan ofta 

” Även när vi inte vet 
om det använder Gud 
människor som sina 

medarbetare, oavsett 
personlig tro.
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augusti
27 aug 11 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst med musik stjärnorps kyrka 

Malin Svärdmalm, Christine Ringborg,  
nyckelharpa, sång, gitarr

30 aug Onsdag
18.30 Bokrelease  vreta klosters kyrka 

Fotoboken ”Kyrkan rummet landskapet”.

september
3 sept 12 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

10 sept 13 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

14 sept Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst  stjärnorps kyrka

17 sept 14 sön efter trefaldighet
 Gå och rösta! Se sidorna 4-7.

11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 
Cantus Vretensis

11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 
Vox Calluna

16.00 Gudstjänst  flistads kyrka
19.30 Mässa   vreta klosters kyrka 

Nattvardsadmission för årets konfirmander

22 sept Fredag
21.00 Orgelkonsert  vreta klosters kyrka

24 sept 15 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Henrik Alinder, orgel 
Klosterdag

11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 
Vreta Klosters kammarorkester

16.00 Musikgudstjänst stjärnorps kyrka 
Henrik Alinder, orgel

oktober
1 okt Den helige Mikaels dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Psalmgudstjänst ljungs kyrka

12 okt Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst  stjärnorps kyrka

15 okt 18 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Musikal: Luthers ungar ljungs kyrka

22 okt 19 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Mässmusik: ”Missa Calluna” med Vox Calluna och  
Gunnar Ekermo, piano (kompositör till verket)

11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

29 okt 20 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa i Taizéanda flistads kyrka

november
3 nov Fredag
17.00 Stilla orgelmusik  vreta klosters kyrka

4 nov Alla helgons dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
12.00-18.00 Öppen kyrka i Flistad och Stjärnorp.
14.00 Ljusgudstjänst ljungs kyrka
16.00 Ljusgudstjänst stjärnorps kyrka 

Stjärnorps blockflöjtsensemble

5 nov Sön efter alla helgons dag
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Stella Vocalis
11.00 Gudstjänst  flistads kyrka 

Hemvändardag och lunch
18.00 Ljusgudstjänst  vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

12 nov 22 sön efter trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan

16 nov Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst  stjärnorps kyrka 

Stjärnorps kyrkokör

18 nov Lördag
16.00 Konsert  ljungs kyrka

19 nov Sön före domssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka

26 nov Domssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka 

Med reservation för ändringar.

Morgon-
mässa 
i Allhelgona-
kyrkan varje 
onsdag 9.00.

musikkalender

Kyrkskjuts
Församlingsbor får gratis kyrkskjuts 
till och från församlingens kyrkor.

Ring 013-14 60 00, Taxibil i  
Östergötland: uppge kund- 
nummer 609 420. 

Hemvändardag i Flistad 5 nov
Gudstjänst söndag 5 november 11.00 med  
sång av Peter Tersmeden. Präst: Ingrid  
Holmgren. Lunch i församlingshemmet.

Bokrelease 30 aug
Onsdag 30 augusti 18.30 är 
det bokrelease för foto boken 
”Kyrkan  rummet 
landskapet”.

Medverkande: 
författarna och  
biskop eme-
ritus Martin 
 Lönnerbo. Musikal ”Luthers ungar” 15 okt

Söndag 15 oktober 16.00 i Ljungs kyrka spelas 
musikalen ”Luthers ungar” av Karin Runow. 

Läs mer på baksidan av Kyrkbacken.

Klosterdag 24 sept
Högmässa där medlemmar 
ur Föreningen Klosterliv 
i Vreta medverkar. Efter 
kyrkkaffet föredrag med f.d. 
textilantikvarie Margareta 
Ridderstedt ”Vreta klosters 
textilier i samband med kyr-
kans restaurering 1917”.

Söndag 3 sept 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
”En Salig blandning”
Vox Calluna 
Gunnar Ekermo, piano

Fredag 22 sept 21.00
u Vreta klosters kyrka
Orgelkonsert 
”Ljus i mörkret” 
Kristin Stenberg, orgel 
Stämningsfull musik av bland andra  
J. S. Bach, T. Dubios och G. Ligeti.

Delar i Linköpings Nya Orgeldagar 
21-24 sept.

Söndag 24 sept 16.00
u Stjärnorps kyrka
Musikgudstjänst
Henrik Alinder spelar på  
Arvidsson-orgeln. 

Söndag 1 okt 18.00
u Ljungs kyrka
Psalmgudstjänst 
”Sjung för kärlekens skull”
Vox Calluna  
Gunnar Ekermo, piano 
Sofie Rönnberg, tvärflöjt

Söndag 8 okt 16.00
u Stjärnorps kyrka
Gudstjänst med musik 
Linnea Eriksson, årets Lions-stipendiat, 
sång och piano. Sockenfest.

Söndag 15 okt 16.00
u Ljungs kyrka
Musikal 
”Luthers ungar”
Barn och vuxna ur församlingens 
gruppverksamheter och körer

Läs mer på baksidan av Kyrkbacken

Fredag 3 nov 17.00
u Vreta klosters kyrka
Stilla orgelmusik 
Kristin Stenberg, orgel

Söndag 5 nov 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst

Lördag 18 nov 16.00
u Ljungs kyrka
Konsert 
Sverker Linge, sång
Vox Calluna

Söndag 26 nov 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
Norrköpings Vokalensemble under 
ledning av Hans Lundgren

i samarbete med sensus

Dramatiserade vandringar
”Starka kvinnor i Vreta kloster”
2-3 september, 13.00 och 15.00.

Läs mer på sidan 2. 

Arrangör: Föreningen Klosterliv i Vreta.Fo
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8 okt Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst med musik stjärnorps kyrka 

Sockenfest och auktion i Sockenstugan
Kyrkan rummet landskapet

Church space 
and landscape

Vreta kloster, Flistad, Stjärnorp, Ljung och Allhelgonakyrkan i sitt sammanhang 

the five churches in their setting 
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Reformationsåret 2017

24 september 14.00-17.30 (tredje i serien)
föreläsningsserie, s:t lars kyrka, linköping

”Det svenska samhällskontraktet – en luthersk mo-
dernitet?” med Lars Trägårdh, professor i historia och 
”Fadersgestaltens död i Bergmans filmvärld – en luthersk 
problematik?” med Maria Bergom Larsson, fil. dr., littera-
turvetare och pedagog.
Arrangör: Linköpings domkyrkopastorat m. fl.

Mer info: www.svenskakyrkan.se/linkoping/reformation

29 september-1 oktober 
bokmässan & se människan, göteborg
Bildning är temat. Svenska kyrkan kommer förutom Se 
 människan-scenen att ha en helt egen scen, med särskild 
in riktning på bildning och reformation.

Mer info: www.svenskakyrkan.se/semänniskan

15 oktober 16.00
musikal ”luthers ungar”, ljungs kyrka
En musikal om Luther från barnens perspektiv. Ett 
gränsöver skridande projekt med församlingens olika 
körer och engagerade, se baksidan. 
Arrangör: Vreta klosters församling

22 oktober 14.00-17.30 (fjärde i serien)
föreläsningsserie, s:t lars kyrka, linköping
”En imperiekritisk läsning av Luther – hur långt bär den?”
K G Hammar, ärkebiskop emeritus och Edgar Almén, 
docent.
Arrangör: Linköpings domkyrkopastorat m. fl.

Mer info: www.svenskakyrkan.se/linkoping/reformation

28 oktober-3 november
reformationsveckan, uppsala och hela landet  
”Vi skäms inte för evangeliet”

Möjlighet till fördjupad luthersk identitet genom guds-
tjänster med olika teman, där flera TV-sänds. 
Arrangör: Uppsala domkyrkoförsamling och ärkebiskopen

reformationsdagen 31 oktober firas festgudstjänst i 
alla landets domkyrkor.

19 november 14.00-17.30 (femte i serien)
föreläsningsserie, s:t lars kyrka, linköping
”Vad har blivit viktigt att lyfta under reformations-
jubileumsåret 2017?” med Kerstin Wimmer, präst i 
Svenska kyrkan och doktorand vid Köpenhamns univer-
sitet, Göran Agrell, präst, teol. dr., författare och Peter 
Strömmer, präst, författare och föreläsare.
Arrangör: Linköpings domkyrkopastorat m. fl.

Mer info: www.svenskakyrkan.se/linkoping/reformation

MISSA 

INTE!

J. A. Olsson var född i Sya år 1843 och kom 
till Vreta kloster år 1870, då han gifte sig med 
Anna Margareta Nilsdotter. Hennes föräldrar 
Nils Olof Månsson och Kristina Beata Persdot-
ter hade ägt och brukat Vallby Skattegård. I och 
med giftermålet blev J. A. Olsson hemmansägare 
på gården. År 1873 föddes parets enda barn, so-
nen Erik. 

År 1912 dog Anna Margareta, och året efter 
anställde Olsson en hushållerska, Maria Sofia 
Olausson, född år 1871. Hon var ensamstående 
mor med två barn, dottern Anna och en treårig 
son. År 1920 dog Maria Sofia och då blev dot-
tern Anna hushållerska efter sin mor. Maria So-
fias son var då bara tio år och fick ett nytt hem 
hos sin moster och morbror som bodde vid An-
dersberg, Knivinge. 

År 1917 dog även Johan Alfreds son Erik i 
hjärtfel, endast 44 år gammal. Det gjorde att 
Olsson året efter sålde Vallby Skattegård och 
köpte Annelund i Berg, dit han flyttade. Med 
till Annelund flyttade även hushållerskan Anna 
Olausson. 

Olssons donation
Åter till Östgöta Correspondentens rapportering 
den 11 januari 1923 om Olssons donation: 

”Förre kyrkvärden J. A. Olsson i Berg har till 
Vreta klosters församling skänkt en synnerligen 
vacker och stilfull likvagn. Typen är tillkom-
men på Svenska slöjdföreningens initiativ, och 
ritningen är utförd av arkitekten Leijonhuvud i 
Stockholm. Stilen är enkel men hög och fri från 
grannlåt och krimskrams och i harmoni med den 
kyrka, till vilken den hör. Vagnen är den första i 
sitt slag som tillverkats och kommer enl. profes-
sor Curmans mening att bli framtidens likvagn 
– trots likvagnsbilarna.

Fattiga barn fick pengar till skor och församlingen en likvagn

På trettondedagen omedelbart efter avslu-
tad gudstjänst framträdde kyrkoherde G. A. 
Krantz i kyrkans kor och höll till kyrkvär-
den Olsson ett högstämt tal, som helt säkert 
lämnade ingen av de närvarande oberörd, 
och tackade honom för den storartade gåvan. 
Kyrkvärden Olsson har förut till församlingen 
donerat en större penningsumma, vars ränta 
skall användas till skodon åt fattiga skolbarn. 
Han har velat underlätta de ungas gång till 
uppfostran och undervisning, och när deras 
vandring en gång är slut, har han önskat göra 
deras sista färd högtidlig och stämningsfull. 
Heder åt den gamle kyrkvärden! Vagnen är 
tillverkad vid Thulins vagnfabrik i Skillinga-
ryd.”

”Anna nämndeman”
Johan Alfred Olsson avled år 1935, 92 år gam-
mal. Hushållerskan Anna levde till år 1991 och 
blev 96 år. Anna fick all-
tid heta ”Anna Nämn-
deman”. I många årti-
onden var det hon som 
kokade kaffet, bland 
annat på syförenings-
auktionerna.

Likvagnen användes 
in på 1940-talet. Sedan kom bilarna och likvag-
nen ställdes undan i Rökinge, och även i Klos-
tergården, och blev mer eller mindre bortglömd. 
Kyrkonämnden tog upp frågan om den häst-
dragna likvagnen 12 maj 1993. Efter frivilliga 
insatser gjordes vagnen i ordning och kan nu ses 
på Westmanska vagnmuseet i Valla, där den är 
deponerad.

Arne Karlsson
Likvagnen som Johan Alfred Olsson donerade.
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”Förre kyrkvärden J. A. Olsson i Berg har till Vreta klosters församling skänkt en synnerligen vacker och 

stilfull likvagn.” Så skrev Östgöta Correspondenten 1923. Likvagnen, som användes in på 1940-talet, finns 

nu på vagnmuseet i Valla. Johan Alfred Olsson var hemmansägare på Vallby Skattegård och förutom kyrk-

värd även nämndeman.
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Barnkörer
Visst är det roligt att redan från tidig ålder få sjunga tillsammans med andra!  

Församlingens barnkörer övar varje vecka och medverkar ungefär en gång i månaden i 

gudstjänster och andra sammanhang. Ibland sjunger man tillsammans med någon annan av 

församlingens körer, en häftig upplevelse! 

Noviserna
En kör för barn 6-8 år.

Övar tisdagar 17.15-18.00  
i Stefansgården.

Vid intresse, kontakta 
körledare: Lisbeth Christiansson

DoReMini
Körkul för barn i årskurs 1-3. 

Övar torsdagar 16.00-16.40  
i Bergs församlingshem.

Start 31 augusti.

Körledare: Karin Alinder

Young Voices
En kör för barn i årskurs 4-6.  

Övar torsdagar 16.50-17.35  
i Bergs församlingshem.

Start 31 augusti.

Körledare: Karin Alinder

(Var gärna med på Tors-
dagsklubben Senior innan                                           
körövningen, se sidan 18.)

Ungdomskören Cantus Vretensis
”Cantus” består av en härlig samling tjejer och killar i högsta-
die- och gymnasieåldern. Kören tar sig an en väldigt blandad 
repertoar, alltifrån pop, visor och gospel till klassisk kyrko-
musik. Musikal och Luciatåg hör till höstens höjdpunkter.

Övar onsdagar 17.30-18.45 i Bergs församlingshem.  
Drop-in-fika från 17.00. 

Start 30 augusti.

Körledare: Kristin Stenberg

Vuxenkörer
Har du länge velat sjunga i kör men inte vågat, hunnit eller tagit dig för? Då är det dags nu! Församlingen 

har säkert en kör som passar just dig. Körerna fyller en viktig roll i församlingen med sång och engage-

mang, både i gudstjänster och i andra sammanhang. Det är kul att sjunga många tillsammans och ibland 

görs gemensamma projekt mellan körerna.  

Upplev musiken
Varje månad finns ett smörgåsbord 
av olika musikarrangemang i Vreta 
klosters församling. Musikguds-
tjänster, musikkaféer och vanliga 
gudstjänster med körer och solister.

Se musikkalendern här i Kyrkbacken 
eller hemsidan för programmet: 
www.svenskakyrkan.se/vretakloster

Vreta klosters kyrkokör
En blandad kör där den traditionella 
kyrkokörs repertoaren blandas med 
nyare musik och klassiska verk med 
orkester. 

Övar torsdagar 19.00-21.00  
i Bergs församlingshem.

Start 24 augusti.

Körledare: Kristin Stenberg

Stjärnorps kyrkokör
Blandade röster och blandade åldrar! 

Övar onsdagar 14.00-15.30  
i Stjärnorps sockenstuga.

Start 6 september.

Körledare: Karin Alinder

CantaNova
En kör som består av cirka 40 män 
och kvinnor med varierad repertoar. 
Samarbetar ibland med andra musi-
ker och grupper. 

Övar torsdagar 19.00-21.00  
i Stefansgården.

Vid intresse, kontakta 
körledare Lisbeth Christiansson

Flistads körgrupp
En körgrupp som övar några 
torsdag kvällar per termin i Flistads 
församlingshem och medverkar i 
gudstjänst ett par gånger per ter-
min, troligtvis 29 oktober 16.00.

Körledare: Lena Gustafsson

Stella Vocalis –  
Stjärnorps vokalensemble
En damkör med viss körvana. 
Sjunger allt från visor och gospel till 
klassisk repertoar.

Övar tisdagar ojämna veckor 
19.00-21.00 
i Stjärnorps sockenstuga.

Start 29 augusti.

Körledare: Karin Alinder

Vox Calluna
En vokalensemble med åtta damer 
med varierande repertoar.

Övar måndagkvällar  
i Stefans gården.

Vid intresse, kontakta 
körledare Lisbeth Christiansson

Körer och musik

Kontaktuppgifter  
till de anställda finns på sidan 3.

Stjärnorps blockflöjts
ensemble
Spelar på blockflöjter i alla storlekar –  
barockmusik, medeltid och modernt.

Övar tisdagar jämna veckor 
 19.00-21.00  
i Bergs församlingshem.

Start 22 augusti.

Ledare: Karin Alinder
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Skolbarnsgrupperna
Kom och lek och pyssla, lär dig mer om Bibeln, käka mellanmål och fira andakt i Bergs församlingshem och i 
Stefansgården i Ljungsbro. Mellanmål serveras i alla grupper och både detta och deltagandet är gratis.  
För information och anmälan, hör av dig till respektive ledare.

bergs församlingshem

Måndagsklubben
Årskurs 0-1
Måndagar 13.00-15.00

Start 21 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

Torsdagsklubben junior
Årskurs 2-3
Torsdagar 13.00-15.00

Start 24 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

Torsdagsklubben senior
Årskurs 4-6
Torsdagar 15.00-17.00

Start 24 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

(Sjung gärna i kören Young Voices 
efter Torsdagsklubben, se sidan 16.)

Vid behov hämtar och lämnar vi gärna de yngre  
barnen på fritids på Vreta klosters skola i  
samband med gruppens start och slut.

stefansgården i ljungsbro

Tisdax
Årskurs 6
Tisdagar 14.30-16.30

Start 29 augusti. 
Ledare: Annie Wernersson

Onsdax
Årskurs 4-5
Onsdagar 14.30-16.30

Start 30 augusti. 
Ledare: Annie Wernersson

Torsdagsklubben
Årskurs 2-3
Torsdagar 13.00-15.00

Start 31 augusti. 
Ledare: Annie Wernersson

Till lågstadiegruppen hämtar vi gärna barnen 
på fritids på Ljungsbroskolan.

Söndagsskola
Det är söndagsskola i Vreta klosters kyrka varje söndag i 
samband med högmässan 11.00. Start 3 september.

Barnen går tillsammans med ledaren iväg till sön-
dagsskolan uppe i tornrummet under första psalmen 
och kommer tillbaka i samband med psalmen före 
nattvarden. De får gärna ta med sig en vuxen.

Man sjunger, lyssnar till en bibel berättelse, pysslar 
och ber. Man kan vara med ibland eller varje gång. 

För mer information,  kontakta Andreas Sneckenberg.

Öppen förskola med sång
En mötesplats där barn och föräldrar fikar, leker och sjunger tillsammans. Det är en öppen verksamhet så man 
behöver inte anmäla sig innan. Det bjuds på fika och mikro finns om man vill ta med mat och värma den.
Fredagar 10.00-12.00 i Bergs församlingshem.

Start 1 september. 
Ledare: Annie Wernersson

Barngrupper

Bibeln och pyssel med posten
Om du vill lära dig mer om Bibeln och kyrkan 
hemifrån kan du vara med i Barnklubben eller 
Brevklubben. 

Barnklubben
Barntimmar via brev. Tre gånger per termin får 
du ett brev hem till dig som innehåller en bibel-
berättelse eller en förklaring på något man gör i 
kyrkan och lite pyssel. 

Brevklubben
En fortsättning på Barnklubben för dig som är 
7-8 år. Du får brev från några av alla spännande 
personer i Bibeln. Pyssel, inbjudningar och över-
raskningar finns också med.

Självklart kan du gå med i Brevklubben utan att 
ha varit med i Barnklubben.

Kontakta Maria Berg Karlsson för mer  
information och anmälan.

Kontaktuppgifter  
till de anställda finns på sidan 3.
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Mat & prat
Ny mötesplats på Ljungsbro café & second hand 
på onsdagkvällar 17.00-20.00.

17.00 serveras enkel kvällsmat
18.00-ca 19.15 program och samtal
19.30 andakt i Allhelgonakyrkan för den som vill

Olika programpunkter varje gång.

Start 13 september.

Kontaktperson: Andreas Sneckenberg

NYHET!

Soppa på Hansgården
Torsdagar 11.30 
30 kr/person
Start 14 september.

Vill du vara med och hjälpa till?  
Hör av dig till Britta Karlsson.

Höstens dagledigträffar
Välkommen till en öppen gemenskap 
14.00-16.00 med program, kaffe-
servering och  andakt.

datum plats program
30 aug Stjärnorp Info och visning av 

 veteranbilar

14 sept Ljungsbro Så minns vi 60-talet 
 Ta gärna med egna  
 minnen

27 sept Stjärnorp Ej bestämt

3 okt Flistad Hans Eriksson

12 okt Ljungsbro Ej bestämt

25 okt Stjärnorp Ej bestämt

7 nov Flistad Minnen från  
 gamla Flistad

16 nov Ljungsbro Ej bestämt

29 nov Stjärnorp Ej bestämt

För schema, se aktuell affischering, försam-
lingens hemsida eller kontakta Britta Karlsson. 

Vill du starta dagledigträff någon annanstans, 
kontakta också Britta Karlsson.Kvinnokraft 

En mötesplats för kvinnor som vill hitta på roliga 
och intressanta saker tillsammans. Tillsammans 
kan vi! 

Start 6 september 14.00 i Stefansgården.  
Vi träffas varannan onsdag. Programmet kom-
mer finnas på församlingens hemsida.

Kontaktpersoner:  
Kristina Öhman 070-566 35 19 
Christina Pihlström 070-669 66 31

Mangrant
En grupp för män som är intresserade av teknik 
och samhälle och som är intresserade av social 
samvaro. Detta år fyller gruppen 25 år!

Träffas i Hansgården torsdagar 12.30−14.30, 
varannan vecka under höst- och vårtermin. Börjar 
med middagsbön (för den som vill) och därefter 
är det antingen ett program eller studiebesök som 
avslutas med social samvaro (kaffe). 
Planeringsgrupp: Arne Pihlström, Jan-Erik 
 Eriksson, Sören Wass och Mattias Sahlman.
Start 14 september.

Kontaktperson: Mattias Sahlman, 013-665 44

Stickcafé
En mötesplats för dig som gillar att sticka i ge-
menskap med andra. Ta med ditt arbete och kom 
med! Fika serveras för 20 kr kontant.
Första måndagen i månaden 17.30-21.00 på 
Ljungsbro café & second hand

Kontaktperson: Anna Friberg, 070-600 76 09

Syförening
Upptakt för nya och gamla medlemmar 12 sept 
14.00 i Vreta klosters kyrka, därefter inbjuder 
Vreta klosters kyrkliga syförening till kaffe och 
samkväm i Bergs församlingshem.

Kontaktpersoner: Vivian Gustafsson, 013-606 71 
och präst Andreas Sneckenberg

Bidra med din tid?
Det finns många sätt att bidra med din tid ideellt i 
församlingsarbetet. Det kan var enstaka tillfällen eller 
regelbundet varje vecka. Besöka födelsedagsfirare, 
koka soppa, diska, baka, möblera, dekorera, tänka ut 
programpunkter, fixa kyrkkaffe, leda söndagsskolan är 
några av uppgifterna du kan ha.

Kontakta Magnus Fröhler eller Britta Karlsson om du 
är intresserad, har nya idéer eller vill veta mer. Du kan 
också läsa mer på församlingens hemsida.

Söndagskvällar i Stefansgården
En mötesplats för ungdomar i Vreta klosters 
församling, med god stämning, fika samt mer eller 
mindre organiserat program.

Söndagkvällar 19.00-ca 21.00. Ibland övernatt-
ning lördag-söndag. Se Facebook-gruppen Unga i 
Vreta kloster för mer information.

Ledare: Jens Lagnestam

Träffar, grupper och mötesplatser
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till de anställda finns på sidan 3.
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Här är höstens korsord. Skicka lösningen senast 1 oktober till Kyrkbacken, Vreta klosters församling, Box 
64, 590 70 Ljungsbro, eller lämna den på församlingsexpeditionen på Löjtnants gatan 1 i Ljungs bro. Märk 
kuvertet ”Korsord”. Ange ditt namn och adress. Tre pristagare får var sitt presentkort med posten. Rätt lösning 
presenteras på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/vretakloster.

Förra numrets vinnare: Tomas Roback, Caroline Kelly, Ljungsbro och Inger Lidbeck, Stockholm. Grattis!

Vill du ta kontakt  
med kyrkorådet? 
Ola Mårtenson
Kyrkorådets ordförande
Mobil: 070-348 38 16 

Mail: ola.martenson@gmail.com  

Kyrkorådet 2014-2017
Ordförande: Ola Mårtenson
1:e vice ordf: Mattias Sahlman
2:e vice ordf: Artturi Affleckt 
Märta Karlsson
Albert De Haan
Kristina Ladell
Ingvar Eriksson
Ann-Marie Lind
Christina Karlsson
Håkan Karlsson 
Kyrkoherde Sverker Linge

Ersättare
Sture Lahrin
Arne Pihlström
Ingrid Sahlman
Birgitta Claesson
Christina Österberg

Viktig gemenskap
Värdefulla ideella 
I kyrkans verksamhet i Vreta kloster finns ett stort 
antal personer som är engagerade inom olika områ-
den. Ofta kallas vi som är med för ideella. Motiven 
till att engagera sig kan vara olika. Kanske brinner du 
för musiken och vill vara med och sjunga i kör, eller så 
söker du gemenskap och är med i någon av våra träffar för 
daglediga eller på kvällstid. Många har också valt att delta 
i gudstjänster med olika uppgifter. 

Jag tror att det som vi ideella har gemensamt är att vi 
vill vara med i det arbete som kyrkan står för som syftar 
till att skapa en god tillvaro för oss alla som bor i Vreta 
kloster. Jag tror också att den fina gemenskap som man 
möts av är jätteviktig i vårt samhälle där allt fler känner 
av ensamhet. I kyrkorådet pratar vi ofta om hur vi kan 
underlätta för människor att komma och vara med i kyr-
kans verksamhet i Vreta kloster. 

Personalförändringar
Det är en del personalförändringar på gång när det gäller 
våra präster. Komminister Theresia Österlund kommer 
snart att vara föräldraledig under ett år och som vikarie 
hälsar vi Ilona Degermark välkommen. Läs om henne på 
baksidan av tidningen. Vi hälsar också pastorsadjunkt 
Ingrid Holmgren välkommen tillbaka i tjänst efter för-
äldraledighet.

Askgravlunden vid Vreta klosters kyrka
Upphandlingen för askgravlunden pågår fortfarande och 
vi tror att den kan uppföras under 2017, enligt planen.

Detta är något av det vi diskuterar i kyrkorådet. Kom 
gärna till oss med dina frågor, idéer och förslag!

Ola Mårtenson 
Kyrkorådets ordförande
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PSALMEN
”Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder
aaa aaaaaaa aa aaaa ljus.
Mig Herrren alltid leder,
som jord och himmel gjort.
Han hör mig när jag beder
och skyddar mig alltfort. ”

Läsarundersökning
När detta nummer av 
Kyrkbacken skickats ut 
kommer en läsarunder-
sökning göras. Ett företag kommer 
ringa till att antal av er försam-
lingsbor och fråga vad ni tycker 
om Kyrkbacken, vad ni vill läsa mer 
eller mindre om osv.

Svara gärna på frågorna så 
utförligt som möjligt, så har vi 
möjlighet att anpassa Kyrkbacken 
efter era önskemål!
Tack!

Hanna Hummelbo, redaktör
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Ilona vikarierar för Theresia ett år
Fjärde september börjar Ilona Degermark vike-
riera för Theresia Österlund som kommer vara 
föräldra ledig ett år. 

Ilona bor med sin familj i Normlösa och vika-
rierar just nu till och från i Borensbergs pastorat. 
Tidigare har hon bland annat gjort militärtjänst, 
arbetat som ungdoms- och fängelsepräst i 
Skänninge och anordnat retreater för långtids-
dömda män. Hon prästvigdes 2004.

1. Favoritpsalm?
Var inte rädd, det finns ett  
hemlig tecken (Sv. ps. 256)

2. Plats där du trivs bra?
Jag trivs bäst i min pysselverkstad, en tvårums-
lägenhet i vår flygel, som jag fyllt med kreativt 
material och där jag kan skapa i timmar (gärna i 
tystnad eller lyssnande på en talbok).

3. Bästa sommarminne?
För mig har nog somrarna med familjen i hus-
vagnen när jag var barn betytt mycket. Att på en 
liten, trång yta få leva nära och enkelt, formade 
nog min längtan efter att periodvis få dra mig 
undan vardagens överflöd av intryck och måsten. 

4. Roligaste kyrkoårsdag?
Skärtorsdagen. Kanske inte för att den är så ro-
lig, men för att firandet av den de senaste åren 
verkligen skett på djupet. Sedan jag började i 
Skänninge har vi firat den med en gudstjänst 
uppbyggd kring en agape-måltid med fota-
tvagning av församlingsbor tillsammans med 
Equmeniakyrkan i Skeppsås. Det har varit 
oerhört fint och givit en möjlighet till närhet 
och nedrivande av murar. På samma sätt har vi 
firat på Klostret, en avdelning i fängelset. Helt 
underbart!! 

5. Vem skulle du ta med till en öde ö?
Min man. Han är yrkesofficer och norrlänning! 
Behöver jag säga mer?? Han kan det där med 
överlevnad och tystnad och det kan väl vara 
behändigt i en sådan situation, tänker jag! 

5 snabba:

Kontaktuppgifter 
ilona.degermark@svenskakyrkan.se

Musikal ”Luthers ungar”

söndag 15 oktober 16.00 i Ljungs kyrka
Är du nyfiken på grundaren till vår gren i kristendomens 
träd? Vem var egentligen den där Martin Luther och vad 
blev han så känd för? 

Kom och se musikalen ”Luthers ungar” av 
Karin Runow. Den berättar på ett roligt och 
spännande sätt historien om reformationen, 
sett ur barnen Luthers perspektiv. 
Medverkar gör bland andra barn och vuxna ur 
församlingens gruppverksamheter och körer.

Vill du också vara med och delta på något vis; sjunga, sy 
kläder, fixa fika etc? Ta i så fall kontakt med Kristin Stenberg 
eller Karin Alinder snarast (kontaktuppgifter, se sid 3). 
Barn, ungdomar, vuxna, alla åldrar alla är välkomna! Tillsammans 
gestaltar vi berättelsen om familjen Luther!

Läsarsånger och gamla favoriter

tisdag 17 oktober 14.00 i Bergs församlingshem
Vreta klosters kyrkliga syförening bjuder in till sång stund 
med Sverker Linge.

Kaffe med bröd serveras till en kostnad av 40 kr.  
Behållningen går till Svenska kyrkans  
internationella arbete.

Välkomna  
genom dopet!

Klara Axelsson

Stina Axelsson

Noah Gottsell 

Signe Huss

Livia Irebro Svahn

Nadja Johansson

Vera Lissing

Edward Olsson

Hilma Tillmar

Ebba Wahlström

Wille Wass

Alicia Öberg

Boka dop
Välkommen att döpas i 
Vreta klosters församling. 
Möjlighet för barndop finns 
på lördagar 12.00, 14.00 
och 16.00 och i söndagens 
gudstjänster. 

Boka via expeditionen, tel. 
013-636 58.

Det går också bra att bli 
döpt som vuxen,  kontakta 
då någon av prästerna, se 
sidan 3 eller hem sidan för 
kontaktuppgifter.

Mer information om dop 
finns på hem sidan:  
www.svenskakyrkan.se/ 
vretakloster
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