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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 

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 föräldraledig 
Ilona Degermark 0724-50 81 00 
Ingrid Holmgren 0703-42 99 27

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

Ekonomiassistent 
Gunilla Lundgren 013-636 59

Kommunikatör   
Hanna Hummelbo  013-680 91

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 

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 Från vecka 47 finns advents-  

och julprylar till försäljning.

Höstkonsert fredag 8 dec 14.00
Roxen Gitarrtrio – Richard Hirsch, 
Mattias Widéen och Ebo de Muinck

Vid bokreleasen av den vackra fotoboken ”Kyrkan rummet 
landskapet” i augusti medverkade författarna och fotogra-
ferna. Biskop emeritus Martin Lönnebo höll tal.
Boken finns att köpa på bokborden i kyrkorna, på Ljungsbro 
café & second hand och i många bokhandlar.

I augusti var det planerat friluftsgudstjänst på 

Kornett gården. Vädret gjorde att gudstjänsten 

firades inomhus istället.  Sverker Linge ledde den 

och Johan Bredin medverkade med musik.

Foton: Rolf Johnsson
Sockenfesten i Stjärnorp på 
tacksägelsedagen började med 
gudstjänst där Linnea Eriksson 
medverkade med sång och musik. 
Efteråt soppa och skördeauktion 
där Ingvar Eriksson höll i klubban. 
Intäkterna gick till Världens barn.

Alla ideellt engagerade var inbjudna till 

inspirationsdag i september med fika 

och föreläsning. Temat var ”Hur bemöter 

vi varandra och andra?”. Tor & David 

bjöd på uppskattad föreläsningsshow.

Många var engagerade i musikalen ”Luthers 

ungar” som spelades i Ljungs kyrka i okto-

ber. Körer, solister och musiker klädde upp 

sig och gjorde en toppenbra insats.

Foton: Karin Bredin m. fl.

Renässans,  
spansk och syd-

amerikansk gitarrmusik
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Kerstin Edlund är kyrkvärd

– För mig innebär det att jag 
hjälper till vid gudstjänsterna 
här i Stjärnorp och försöker få 
folk att känna sig välkomna, 
berättar Kerstin. Jag kommer 
cirka en timme innan den bör
jar och hjälper till med förbe
redelserna. 

Före gudstjänsten går hon 
igenom den tillsammans med 
prästen, musikern och om det 
är andra som är med. Så plock
ar hon ibland fram nattvards
kärl (ibland gör prästerna det 
själva) och delar ut psalmböck
er. Under gudstjänsten hälsar 
hon välkommen, läser texter 
ur Bibeln, samlar in kollekt, 
delar ut nattvard tillsammans 
med prästen och är behjälplig 
i övrigt. Efteråt hjälper hon till 

att plocka i ordning och 
räkna kollekten.

– Några gånger om 
året har vi möten för alla 
gudstjänstmedarbetare. 
Både kyrkvärdar, textläsa
re, förbedjare, gudstjänst
tekniker (kyrkväktare) 
och prästerna är med. Då 
delar vi upp vilka som ska 
medverka vid de olika 
gudstjänsterna. En del är 
kyrkvärdar ofta och en 
del är mer sällan. Vissa vill 
bara vara i en kyrka med
an andra gärna är med på 
olika ställen. Jag vill bara 

vara här i Stjärnorp.

Kerstin var inte speciellt 
kyrklig innan hon blev kyrk
värd. 

– Jag gick i kyrkan vid dop, 
begravningar och kanske för
sta advent och det där vanliga.

För Kerstin började det med 
att hon var med på ett 80årska
las i februari 1998 där 80åring
en helt plötsligt utbrast att ”Du 
kan ju bli kyrkvärd” och peka
de på henne. Det var flera gamla 
kyrkvärdar som skulle sluta på 
grund av ålder, så därför behöv
des det nya.

– Jag tycker det är trev
ligt att träffa folk och ha en 
uppgift. Det blir en härlig ge
menskap här i gudstjänsten 
eftersom många av oss känner 
varandra. Det är ju en liten 
bygd så vi har en särskild om
sorg om varandra. Och så är 
det väldigt trevliga präster här, 
så vi har väldigt roligt.

Lisbet Sheady jobbar som volontär på Ljungsbro café & second hand

– Som volontär på Ljungsbro café & second hand får jag 
göra nästan allt, berättar Lisbet. Det blir en hel del i köket, 
baka, göra smörgåsar, diska men också plocka upp second 
handvaror. Jag står inte så ofta i kassan för det hinner jag 
inte.

Några volontärer brukar baka på måndagar. De jobbar 
inte så ofta när caféet är öppet, men kan hoppa in när det 
behövs.

– Eftersom jag är pensionär så blir jag rastlös om jag 
inte har något att göra. Jag kan inte bara gå hemma. Här 
är det meningsfullt att få hjälpa till och så får jag träffa en 
massa människor. Det är skönt att få bli trött efter en dag 
på caféet.

Volontärerna kan välja hur mycket de vill hjälpa till. Vis
sa veckor är Lisbet där flera dagar, andra bara ett par dagar. 

– Det krävs inga särskilda kunskaper för att bli volontär, 
men det är bra om man gillar att vara bland folk.

Bidra med sin tid ger gemenskap och mening
I samband med att förra numret av Kyrkbacken delades ut så genomfördes en läsarundersökning. I resul-

tatet av den kan utläsas att många är intresserade av att medverka ideellt på något sätt. Därför handlar 

detta nummer av Kyrkbacken om några av volontärerna och hur du kan bidra med din tid på olika sätt.

Kerstin har varit kyrkvärd i nästan 20 år.Lisbet har jobbat som volontär på caféet i två år.

Alicia Peterson, Clara Jakobsson och Jonna 
Alfreds son tycker det är kul att engagera sig.

Jonna Alfredsson, Clara Jakobsson och Alicia Peterson är med i  
ungdoms kören Cantus Vretensis och är ibland ministranter (medhjälpare)

– Det är väldigt roligt att vara med i kören. Öv
ningarna brukar starta med uppvärmning av 
rösten och så sträcker vi på kroppen, berättar 
Alicia. Så sjunger vi olika sånger. 

– I helgen var vi med och sjöng i musikalen 
Luthers ungar, fortsätter Clara. På övningen 
innan, när alla var med, kändes det som kaos, 
men så skärpte sig alla när det väl var dags för 
föreställning.

– Det blev maffigt när vi var så många körer 
och sångare, säger Jonna.

Clara berättar också att det är skönt att sjunga 
i kör för då märks det inte om man sjunger lite fel. 

Clara och Alicia fungerar också som minist
ranter ibland. Det innebär att de hjälper till i 
gudstjänsten, framför allt i Vreta klosters kyrka, 
men också i Allhelgonakyrkan ibland. 

– Vi bär till exempel korset eller ett ljus när vi 
går in i procession. När nattvarden delas ut står vi 
med ljuset mellan den som delar ut bröd och den 
som delar ut vin. Det är magiskt att se hur mycket 
nattvarden betyder för folk, berättar Clara.

– Det är kul hjälpa till och att lära sig hur 
gudstjänsten går till, tycker Alicia.

Jonna är inte ministrant än men funderar på 
att hänga på någon gång.

Engagera dig?
Är du sugen på att 
engagera dig på 
något sätt? Se info 
på sidan 12.
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Möt Inger Hill och Christina Gladh i diakonigruppen

Diakonigruppen träffas en gång i månaden för 
att planera för de kommande uppvaktningarna. 
De som fyller 85, 90 och varje år efter 90 upp
vaktas med besök och en blomma av någon i 
diakonigruppen. 

– Vi väljer själva vilka vi vill gå till och hur 
ofta vi vill vara med, säger Christina. 

– Jag brukar välja dem som bor i mitt bo
stadsområde, berättar Inger. Det har alltid va
rit positiva upplevelser. Vi går oftast själva, men 
ibland är vi två. 

Innan de besöker ringer de alltid för att se om 
personen vill ha besök och när det i så fall passar.

– Det är viktigt att vara tyd
lig med att vi har tystnadsplikt. 
Vi får inte berätta vilka vi har 
varit hos eller vad vi pratat om, berättar de.

– Att komma hem till någon och uppvakta 
är så uppskattat! säger Inger engagerat. Många 
äldre är ju ganska ensamma nu för tiden. Det 
blir ofta jättefina samtal. Häromdagen var jag 
hos en person, och vi hade så härligt samtal så 
jag blev kvar i ett par timmar! 

– Vi arrangerar också 80årskalas två gånger 
om året, fortsätter hon. 

Då bjuds de som fyller 80 år in till middag 
och de får ta med sig någon närstående. Vid ka
lasen är det diakonigruppen som dukar, pyntar, 
lagar maten och diskar.

– Det är så bra folk med här i gruppen, säger 
de båda två. Vi har kul ihop.

– Om man känner att man vill göra något för 
andra, då passar det bra att vara med i diakoni
gruppen, säger Inger. Det är också bra om man 
är lite utåtriktad. 

Ingen av dem tycker att det är betungande. 
Tvärtom. De önskar att fler vill vara med.

Inger har varit med i diakonigruppen i ett år och Christina i fyra år.

Kerstin är en av sex damer som kokar soppa på torsdagarna.

Anders har varit gudstjänsttekniker i fem år.

Mikael började genom julnattskören.

Soppkokaren Kerstin Nord
I köket på Hansgården i Brunnby står Ker
stin Nord och kokar ärtsoppa. Hon är en av 
sex damer som ser till att den som vill kan 
få sopplunch där på torsdagar. För bara 30 
kronor serveras soppa, dryck, smörgås, kaffe 
och kaka.

För Kerstins del började det med att dot
tern, som arbetade på förskolan i Hans
gården, tyckte att föräldrarna kunde komma 
på soppluncherna. Det blev en vana, och när 
Kerstin så för ett par år sedan fick frågan om 
att hjälpa till så var det självklart att svara ja.

– Jag är ju pensionär, och jag tycker att 
det är roligt att komma ut och träffa folk och 
samtidigt göra nytta. Det är också så trevligt 
att barnen och personalen på förskolan också 
äter här samtidigt med alla andra.

De sex som ansvarar för torsdagssoppan 
jobbar tre åt gången. Det innebär att de job
bar varannan torsdag. Soppan lagas från 
grunden. Redan 08.30 går de och handlar in
gredienserna på ICA intill, och när gästerna 
gått och allt är diskat och klart brukar klock
an vara någonstans mellan 13.00 och 13.30.

– Det brukar vara 1520 gäster. Ibland blir 
det färre och mat över. Då åker resterna i fry
sen och tas fram nästa gång det står ärtsoppa 
på menyn. Inget slängs, berättar Kerstin Nord.

Mikael Fält sjunger i Vreta klosters kyrkokör
– Det är en särskild stämning 
när vi har tränat mycket och 
sedan ska sjunga i kyrkan. Man 
är så fokuserad och jag tänker 
aldrig på att det skulle vara en 
ideell insats jag gör. Det är bara 
så roligt att få vara en del i ett 
sådant sammanhang.

Så säger Mikael Fält, tenor i 
Vreta klosters kyrkokör. Dess
förinnan har han sjungit i Aka
demiska kören och i kyrkokör 
i Tannefors. Att han hamnade i 
Vreta berodde på att en kollega 
för fyra år sen tipsade om jul
nattskören. Det är en tillfälligt 

hopsatt kör med både tidigare 
och nya sångare, som sjunger 
just vid midnattsmässan.

Efter julnatten bestämde sig 
Mikael för att gå med i kyrko
kören. Det innebär övning i 
Bergs församlingshem varje 
torsdag mellan 19.00 och 21.00 
och medverkan i högmässor och 
musik gudstjänster då och då.

Mikael säger att han varje 
vecka går glad från körövningen:

– Det är en ickerationell ge
menskap där vi skapar något 
tillsammans. Och när kören 
går fram i kyrkan i procession 

känner man extra mycket 
att man är med och ska
par något som förhopp
ningsvis är till glädje för 
någon annan.

Anders Hartman är  
gudstjänsttekniker
Före gudstjänsterna i våra kyrkor ska ljusen 
tändas, altaret bli dukat och psalmnummer 
sättas upp. Klockorna ska ringa en timme före, 
en halvtimme före och alldeles minuterna inn
an gudstjänsten börjar. Sedan är det ju bra om 
ljudet går fram och prästens och andra med
verkandes mikrofoner är påslagna när de ska.

Allt det här sköts numera ideellt av några 
församlingsmedlemmar. En av dem är Anders 
Hartman, som varit gudstjänsttekniker, eller 
kyrkväktare som det också kallas, i fem år.

Anders brukar arbeta två söndagar av fyra 
och ha två gudstjänster varje gång.

– När jag började var det i tacksamhet 
över det stöd jag fick av kyrkan när min fru 
Inger hade dött. Det är ett härligt gäng jag får 
arbeta med så jag har fortsatt.

– Vi gudstjänsttekniker är inlagda på ett 
terminsschema. Skulle någon kollega få pro
blem en söndag så försöker vi ställa upp för 
varandra.

Anders tror att människan mår bra av att 
göra något ideellt. Och varje gudstjänst är en 
ny utmaning. 

Sedan i somras är Anders omgift:
– Min fru Maria är anställd inom kyrkan, 

fast i Johannelund. Så även hon tjänstgör vis
sa söndagar. Det gäller bara att ha lite fram
förhållning i almanackan, säger Anders.

Engagera dig?
Är du sugen på att 
engagera dig på 
något sätt? Se info 
på sidan 12.
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november
19 nov Sön före domssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka 

Ungdomskören Cantus Vretensis

26 nov Domssöndagen
11.00 Högmässa med dop vreta klosters kyrka 

Barnkören DoReMini, Wilhelmina Sehlén, flöjt
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka 

Mona Wallin, klassisk gitarr
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

december
3 dec 1 sön i advent
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör, Karl-Johan Arklid, trumpet
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Barnkören Noviserna, Hans Englund, trumpet
11.00 Gudstjänst  stjärnorps kyrka 

Stjärnorps kyrkokör, Stella Vocalis, instrumentalister
14.00 Gudstjänst  ljungs kyrka 

Kören CantaNova, Hans Englund, trumpet
16.00 Mässa  flistads kyrka 

Duettsång

6 dec Onsdag
17.30 Barnkalas  bergs församlingshem

9 dec Lördag
16.00 Musikgudstjänst allhelgonakyrkan

10 dec 2 sön i advent
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Hansgårdens förskola medverkar
16.00 Gudstjänst med musik flistads kyrka 

Glögg

12 dec Tisdag
18.00  Luciatåg  allhelgonakyrkan

14 dec Torsdag
18.30  Vi sjunger in julen stjärnorps kyrka

17 dec 3 sön i advent
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

24 dec Julafton (4 sön i advent)
11.00 Samling vid julkrubban vreta klosters kyrka 

Barnkören Noviserna
11.00 Samling vid julkrubban allhelgonakyrkan 

Peter Tersmeden och Johanna Davidsson, sång
11.00 Samling vid julkrubban flistads kyrka 

Glögg och saft
11.00 Samling vid julkrubban stjärnorps kyrka 

Barnkören DoReMini

januari
1 jan Nyårsdagen
11.00 Högmässa  linköpings domkyrka 

Kören Anno Domini, söndagsskola

6 jan Trettondedag jul
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör
16.00 Musik & mission stjärnorps kyrka 

Musikgudstjänst, gröt, smörgås och föredrag

7 jan 1 sön efter trettondedagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

14 jan 2 sön efter trettondedagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan

18 jan Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka
18-25 januari: böneveckan för kristen enhet, se sidan 12

21 jan 3 sön efter trettondedagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka

27 jan Lördag
16.00 Konsert Entré: 20 kr ljungs kyrka

28 jan Septuagesima
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Avskedspredikan av Sverker Linge, körsång 
Mingel i Bergs församlingshem

31 jan Onsdag
18.00 Vinterfest  folkets park 

Anmälan senast 24 januari, se sidan 10

februari
1 feb Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka

4 feb Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

11 feb Fastlagssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

14 feb Askonsdagen
19.00 Askonsdagsmässa vreta klosters kyrka

15 feb Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka

Morgon-
mässa 
i Allhelgona-
kyrkan varje 
onsdag 9.00.

präster och senaste 
info om gudstjänsterna 
meddelas i annonsen 
i Corren Bostad varje 
torsdag.

= Se musik-
kalendern nedan 
för mer detaljer. OBS!

Avskedspredikan 28 jan 11.00
I högmässan predikar kyrkoherde Sverker Linge 
som är på väg in i pensionen. Efter gudstjäns-
ten mingel i Bergs församlingshem.

Söndag 26 nov 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
”Fyra B:n”
Norrköpings Vokalensemble, 
under ledning av Hans 
Lundgren 
Andreas Meunier, cello 
Torbjörn Toftgård, orgel

Lördag 9 dec 16.00
u Allhelgonakyrkan
Musikgudstjänst 
Vreta Kloster Ungdoms-
orkester, under ledning av 
Annmari Wangin

Söndag 10 dec 16.00
u Flistads kyrka
Gudstjänst med musik 
Vreta Klosters Kammar-
orkester spelar Corellis 
Julkonsert

Tisdag 12 dec 18.00
u Allhelgonakyrkan
Luciatåg 
Barnkören Noviserna, 
skolbarngrupper

Torsdag 14 dec 18.30
u Stjärnorps kyrka
Vi sjunger in julen 
Stjärnorps kyrkokör, 
vokalensemblen Stella 
Vocalis, Stjärnorps 
blockflöjts ensemble, 
barnkören DoReMini

Söndag 17 dec 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
”Frid på jord”
Vokalensemblen Vox Calluna 
Gunnar Ekermo, piano 
Sofie Rönnberg, tvärflöjt

Tisdag 26 dec 17.00
u Vreta klosters kyrka
Julens sånger 
Barnkören DoReMini, 
ungdomskören Cantus 
Vretensis, Vreta klosters 
kyrkokör

Lördag 6 jan 16.00
u Stjärnorps kyrka
Musik & mission 
Musikgudstjänst med 
vokalensemblen Stella 
Vocalis. 
Gröt, smörgås, föredrag  
med Maria Dahlin från 
Operation Smile.

Söndag 7 jan 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
”Från advent till 
trettondedagen”
Kören CantaNova 
KFUM-kören 
Hans Englund, trumpet

Lördag 27 jan 16.00
u Ljungs kyrka
Beatleskonsert 
Sverker Linge, sång
Vokalensemblen Vox Calluna 
Gunnar Ekermo, piano 
kompgrupp Entré: 20 kr

Söndag 4 feb 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
Vocal Art Ensemble från 
Göteborg, under ledning  
av Jan Yngwe (preliminärt)

Lördag 17 feb 18.00
u Vreta klosters kyrka
Evensong 
S:t Albans Abbey Girls  
Choir från England 
Dirigent: Tom Winpenny

Söndag 4 mars 18.00
u Ljungs kyrka
Psalmgudstjänst 
”Sjung för kärlekens skull”
Vokalensemblen Vox Calluna

16.00 Julbön  vreta klosters kyrka 
Helena Greiff, sång

23.00 Julnattsmässa vreta klosters kyrka 
Julkören Ottava

23.00 Julnattsmässa allhelgonakyrkan
23.00 Julnattsmässa stjärnorps kyrka 

Stjärnorps julkör

25 dec Juldagen
5.30 Julotta  ljungs kyrka 

Rolf Vårdstedt, sång
7.00 Julotta  flistads kyrka 

Rolf Vårdstedt, sång
11.00 Högmässa  vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör

26 dec Annandag jul
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
17.00 Julens sånger  vreta klosters kyrka

31 dec Sön efter jul
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Nyårsbön  flistads kyrka 

Emilia Brunosson, sång och orgel 
Kristin Stenberg, ackompanjemang

Kom på viktigaste barnkalaset!
Onsdag 6 dec 17.30-19.00 i Bergs församlingshem.

Pannkakor, tårta, fiskdamm, sång och insamling till 
årets julkampanj.

Gratis, men bidra gärna till insamlingen, se sidan 16. 

Anmälan senast 24 nov till Maria Berg Karlsson eller 
Karin Alinder, se kontaktuppgifter på sidan 3 eller 
hemsidan.

musikkalender
i samarbete med sensus

Julläsning
Kika in på hemsidan julilinkoping.svenskakyrkan.se
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17 feb Lördag
18.00 Evensong  vreta klosters kyrka

18 feb 1 sön i fastan
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka 

Semlor

25 feb 2 sön i fastan
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  stjärnorps kyrka

mars
4 mars 3 sön i fastan
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

Med reservation för ändringar.

Kyrkoherde  

Erik Peter Lodell (1811-1875)
Erik Peter Lodell var kyrko
herde i Vreta kloster och till
trädde 1870. Efter att Vreta 
kloster varit biskopsprebende i 
82 år, alltså att biskopen i Lin
köping även var kyrko herde 
här, fick Vreta kloster nu en 
egen kyrko herde igen.  

Erik Peter Lodell var född år 
1811 i Stöde vid Ljungan, som 
ligger i Medelpad och tillhör 
Härnösands stift. Fadern var 
bonde. Peter Lodell blev stu
dent 1833 i Uppsala och ma
gister där 1839. 

Därefter hade han olika 

tjänster i Stockholm, som 
regementspastor vid Kung
ens livgarde till häst och som 
hovpredikant. Han hade även 
lärartjänster. I Stockholm träf
fade han sin blivande fru Ka
tarina Ulrika Spens, född år 
1819, från Vånga i Östergöt
land. De gifte sig 1850 i Stock
holm. Efter några år kom de 
till Nordingrå i Ångermanland 
där Lodell blev kyrkoherde och 
kontraktsprost. Paret fick en 
dotter, Clara, år 1858. De hade 
också en åtta år äldre foster
dotter, Matilda.

1870 fick Erik Peter Lo
dell tjänsten som kyrkoherde i 
Vreta kloster och flyttade in i 
prästgården tillsammans med 
hustrun, dottern och foster
dottern. Han var känd som en 
lärd och duktig person av sina 
konfirmander. Artikelförfat
tarens farfar konfirmerades av 
kyrkoherde Lodell 1874.

Tiden som kyrkoherde i 
Vreta kloster blev inte så lång. 

1875 avled Peter Lodell i lung
inflammation, 64 år gammal. 

Änkan och döttrarna bodde 
kvar i Prästgården till april 
1878, då de flyttade till Motala. 
Då kunde Lodells efterträdare 
Evald Stenhammar med familj 
flytta in i prästgården.

Peter Lodell är begravd på 
Vreta klosters kyrkogård till
sammans med hustrun Ulrika 
(Ulla), som blev 100 år gam
mal, och dottern Clara, som 
dog endast 55 år gammal i tu
berkulos.

Arne Karlsson

Ny tillsvidareanställd
Erik Hermansson började i november arbeta som tillsvidareanställd vaktmästare 
efter att ha varit säsongsanställd under två säsonger.

1. Vad är det bästa med att jobba som 
vaktmästare?
Att ha stor variation av arbetsuppgifter där 
man ofta får lösa problem gör arbetet roligt. 
Att få jobba utomhus är riktigt härligt.
2. Vilken av församlingens kyrkor gillar 
du bäst?
Ljungs kyrka är nog min favorit då den på-
minner mycket om kyrkan jag jobbade i innan.

3. Kaffe eller te?
Dricker varken eller, men några liter 
 vatten om dagen blir det.
4. Plats du trivs på?
Jag kommer från västkusten så något 
annat svar än havet vore oförlåtligt.
5. Bästa musikupplevlese?
Kluven, har varit på många bra. Men 
Rock of 80's i Scandinavium var magiskt.

Boka dop
Välkommen att döpas i Vreta 
klosters församling. Möjlig-
het för barndop finns på lör-
dagar 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

Välkomna  
genom dopet!

Harry Ajaxon

Malte Axelsson

Ella Blombäck

Theo Einarsson Engstrand

Noah Gladh

Labolina Grankvist

Alexa Hakula

Tage Hedberg

Alexander Hietanen

Axel Ivarsson

Leo Johansson

Alice Karlsson

Ludvig Karlsson

Vidar Karlsson

Ivar Lennartsson

Lovis Lind

Olle Lundberg

Malva Mimnagh

Alice Mossinger

Rasmus Nordin

William Ottosson

June Samuelsson

Ludvig Staf

Cornelia Sylle Andersson

Vinterfest på Ljungsbro Folkets park 
– för alla i Vreta klosters församling!

onsdag 31 januari 2018 • 18.00-22.00
Mat, underhållning och kanske lite dans
Kostnad 100 kr

Anmälan senast den 24 januari 2018 till församlingsexp. 
013-636 58 eller kontaktpersonerna Britta Karlsson, 
013-680 54, Magnus Fröhler 013-666 74.  
(Ange namn, telefonnummer och ev. specialkost)
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Valresultat 
Kyrkofullmäktige i Vreta klosters församling 
mandatperiod 2018-2021:

LEDAMÖTER
Arne Karlsson 
Albert De Haan
Ann-Marie Lind
Ola Mårtensson
Linda Lagnestam
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

SUPPLEANTER
Christina Karlsson
Jesper Hummelbo
Elisabet Kihlberg
Åke Johanzon
Susanne Andersson
Arne Pihlström
Anneli Karlsson
Per Andersson
Anna Haglund Fröhler
Anders Kihlberg
Christina Österberg
Hanna Hummelbo
Michael Wernersson

Soppa på Hansgården
Torsdagar 11.30 
30 kr/person
Julavslutning 14 dec 
Start igen 18 jan

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

Engagera dig ideellt?
Det finns många olika sätt att engagera sig ideellt 
på. Kontakta den som är ansvarig för området du är 
intresserad av.

Körsång, musik: Kristin Stenberg, 013-636 21,  
kristin.stenberg@svenskakyrkan.se

Ljungsbro café & second hand: Helén Johansson, 
013-682 00, helen.c.johansson@svenskakyrkan.se

Gudstjänsttekniker/kyrkväktare: Thomas Mårtensson,  
013-680 49, thomas.martensson@svenskakyrkan.se

Konfirmandledare: Jens Lagnestam, 013-680 37,  
jens.lagnestam@svenskakyrkan.se

Övriga uppdrag och nya idéer: Britta Karlsson, 
013-680 54, britta.karlsson@svenskakyrkan.se  eller 
Magnus Fröhler, 013-666 74, magnus.frohler@ 
svenskakyrkan.se.

Ekumenisk bönevecka
18-25 januari 2018
Böneveckan för kristen enhet arrangeras varje år 
samma datum. Då fokuserar många kyrkor på ett ge-
mensamt tema. I år är temat ”Guds hand leder oss”.

I Vreta klosters församling uppmärksammas böne-
veckan bland annat genom att i samarbete med 
Filadelfia kyrkan sätta upp ett böneplank på Kyrktorget. 

Läs mer om böneveckan: www.skr.org
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Tack!
Valnämnden i Vreta kloster församling vill 
framföra ett stort tack till alla som har ar-
betat med kyrkovalet 2017. Valförrättarna 
i de fyra valdistrikten, röstmottagarna på 
församlings expeditionen, Kyrkbackens 
redaktör, valnämndens ledamöter samt alla 
andra som på något sätt varit med. 

Liksom i många andra valområden ökade 
valdeltagandet ifrån 12,1% 2013 till 19 % 
2017. En ökning med 376 röster till 1158 
röstande och 6.9 procentenheter. För-
tidsröstningen ökade ifrån 60 röstande 
2013 till 224 röstande 2017 på församlings-
expeditionen. Dessutom tillkom 28 rös-
tande på annan ort.

Valnämnden i Vreta kloster församling
Lars-Göran Lindström

Valnämndens ordförande

herdens hörna
Ideellt engagemang

I Vreta klosters församling är vi drygt 30 anställda 
medarbetare. Här finns vaktmästare, förskollärare, 
administrativ personal, präster, musiker, pedagoger, 
diakon. I många församlingar i andra kyrkor i världen 
finns nästan inga andra anställda än prästen, kanske 
en musiker och någon administrativ medarbetare, 
men allt annat arbete sköts av ideella. 

Ibland tror man nästan att det är de anställda som 
är församlingen. Vid en pastorsexpedition någon-
stans i Sverige kunde man läsa följande: ”Expedi-
tionen stängd, församlingen är på utbildningsresa”. 
Det skulle naturligtvis ha stått ”alla anställda är på 
utbildningsresa”. Att sätta likhetstecken mellan 
anställda och församling ger oss en helt felaktig bild 
av vad en församling är.

För några veckor sedan var jag på en studieresa 
till Paris med kyrkoherdarna i Östgötabygdens 
kontrakt. Vi fick bland annat träffa en av den franska 
lutherska kyrkans biskopar och vi gjorde också 
ett besök i en luthersk församling. Församlingen 
hade ingen anställd, inte ens en präst. Präster från 
andra församlingar tjänstgjorde vid gudstjänsterna. 
Församlingens 120 medlemmar delade på ansvaret 
för kyrkan, både ekonomiskt och arbetsmässigt. 
Församlingens liv hänger på att alla hjälps åt. Så är 
det faktiskt på ett sätt också hos oss.

Vår biskop Martin Modéus talar ofta om Levande 
församlingar som något att tänka på och sträva 
efter. Vad gör en församling levande? Naturligtvis är 
det viktigaste att Gud är närvarande i församlingens 
liv genom sitt ord i Bibeln och genom sakramenten 
– dopet, nattvarden och bikten. Men för att det ska 
bli en levande församling behövs också människor.

Biskopen talar om att vi som är i församlingen inte 
bara är brukare, utan att vi också blir 

bärare. Jag tror att ju fler vi är som är 
med och bär församlingens liv, ju mer 
levande blir den.

I detta nummer av Kyrkbacken får vi 
några olika exempel på människor 

som är med och bär, och som 
bidrar till livet i Vreta klosters 
församling.

Det finns plats för fler ideella 
medarbetare. Du är värdefull! 
Du behövs!

Sverker Linge 
Kyrkoherde

följ församlingen på 

Svenska kyrkan i Vreta kloster
_______________________________________

temasidor:

Ljungsbro Café & Second hand

Vreta klosters kyrka

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

datum plats program
29 nov Stjärnorp Bibel och drama

11 jan Ljungsbro Julgransplundring

24 jan Stjärnorp Ej planerat än

6 feb Flistad Ej planerat än

15 feb Ljungsbro Möt Göran Häggström

28 feb Stjärnorp Ej planerat än

15 mars Ljungsbro Gemensam träff 
 Info om förändringarna  
 i Ljungsbro centrum

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

Vill du starta dagledigträff någon annanstans, 
kontakta också Britta Karlsson.
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Här är vinterns korsord. Skicka lösningen senast 20 januari 2018 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: Maj-Britt Johansson och Ulla Persson, Ljungsbro och Karin Olsson, Örebro. 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

Mandatperioden går mot sitt slut
Ny kyrkoherde klart
Äntligen har vårt sökande efter en efterträdare till 
kyrkoherde Sverker Linge gett resultat! Till slut föll 
valet på en kandidat som idag tjänstgör i Göteborgs 
stift, närmare bestämt Öckerö församling. Hon heter 
Marita Lindmark och vi ser med stor förväntan fram 
emot att tillsammans med henne få fortsätta arbeta 
för församlingens bästa. Marita tillträder 1 februari 
2018 och kommer att presenteras mer i nästa num
mer av Kyrkbacken. Hon välkomnas i en högmässa i 
Ljungs kyrka söndag 11 mars 11.00. 

Vad händer efter valet?
Kyrkovalet är nu genomfört och 25 personer i för
samlingen är valda att vara med i kyrkofullmäktige. 
Den första uppgiften för det nyvalda fullmäktige är 
att välja en valberedning som ska föreslå 15 personer 
som ska ingå i det nya kyrkorådet. Kyrkofullmäktiges 
val av kyrkoråd kommer att hållas i slutet av novem
ber eller i början av december.

Det händer i Vreta klosters kyrka
Vreta klosters kyrka med klosterruin är en historiskt 
intressant och välbesökt plats. Särskilt under sommar
månaderna då många passar på att besöka kyrkan. 
Under årets sommarperiod har vi haft nästan 6000 be
sökare. Kyrkorådet vill tacka för allt gott engagemang 
och alla bidrag till besöksverksamheten i Vreta kloster. 

Inom kort startar projektet att skapa ett besöks
centrum vid Vreta klosters kyrka. De första etapperna 
innehåller ett nytt förråd för kyrkvaktmästarnas ma
teriel vid parkeringen, därefter påbörjas restaurering
en av Klosterhuset.

Arbetet med anläggningen av askgravlunden vid 
Vreta klosters kyrka kommer snart att starta. De tre 
stenar som ska stå i mitten av platsen är beställda och 
kommer att levereras i februari.

Utanför Hansgårdens förskola
Utemiljön vid Hansgårdens förskola ska ses över och 
förbättras. Om ni ser anläggningsmaskiner i dess när
het så beror det på att arbetet kommit igång där.
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”Prisad högt av herdars skara
och aa aaaaaaaaaa klara
kom vår tröst i nöd och fara.
Född är ärans konung nu. ”

Kyrktorgets grönska
Det har varit lite trögt att få Kyrktorget 
i Ljungs bro att grönska på grund av en 
torr sommar. Torgets växtlighet sköts un
der de två första åren av företaget som an
lagt den. I höst tycker vi att grönskan ser 
bättre ut och förhoppningen är att det till 
våren ska se ut som det är planerat.

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

Ola Mårtenson 
Kyrkorådets ordförande
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Gatan är inget 
hem för ett barn!
John är ett av de tusentals barn som levt sin första 
tid på en kartongbit på gatan i Manilla, Filippi
nerna. När han var nio månader kröp han rakt ut 
i gatan och blev påkörd av en bil. Hans mamma 
tog honom i famnen och sprang till Bahay Tu
luyan ”Det trygga huset”, som Svenska kyrkans 
internationella arbete stödjer på plats i Manilla. 
Personalen kunde snabbt hjälpa till att ta honom 
till sjukhuset. John klarade sig.

Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig 
säng och äta näringsrik mat. När han blir 
äldre kommer han få gå i skolan och ha möj
lighet att skapa sig en ljusare framtid.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete 
– för alla barns rätt till ett tryggt liv!

stöd julkampanjen!

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp. 
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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John bodde på en kartongbit.

Kom på  
det viktigaste 
barnkalaset!  
Se sidan 8.


