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Foto: Hanna Hummelbo.

Foton i tidningen ägs av Vreta klosters församling om inte annat anges.  
Illustrationer av Mia Carlstedt och Susanne Engman/IKON.

Redaktionskommitté: Bulle Davidsson, Arne Pihlström, Sture Lahrin,  
Annie Wernersson, Sverker Linge och Hanna Hummelbo.
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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 
Marita Lindmark 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

Diakon
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 

Flykting och skräddare
Hawa har ställt symaskinen utanför sitt hus. Då blir det lättare att ta upp beställningar på skoluniformer. 

Pengarna hon får in blir ett välkommet tillskott till familjen med sex barn.

Hawa är 26 år och har gått skräddarutbildning-
en som Svenska kyrkan stöder genom LWF. Hon 
bor i flyktinglägret Batil i en hydda bestående av 
lera och trä som familjen byggt själva. Hon har 
bott i Batil sedan några år tillbaka, då hon flydde 
ifrån Blue Nile i Sudan. 

När Sydsudan bildades 2011 var det flera 
gränsområden vars linjer inte fastställdes. I dessa 
områden, bland dem Blue Nile, uppstod strider 
som tvingade människor att fly. På grund av ge-
rillaverksamheten tillåter Sudan inte heller hu-
manitär hjälp till dessa områden.

Hawa blev gift som 15-åring. Idag har hon sex 
barn att försörja, den yngsta bara fem månader 
gammal. Innan hon gick skräddarutbildningen 
var hon som de flesta andra i lägret, beroende av 
FN:s matransoner. Familjen är fortfarande bero-
ende av dessa, men idag ger pengarna hon tjänar 
på att sy och sälja kläder ett välkommet tillskott. 
För de pengarna kan hon köpa det hon behöver 
som inte ingår i matransonerna. Familjen klarar 
sig bättre eftersom hon också slipper byta ranso-
nerna mot annat vilket annars är vanligt.

– Genom projektet har jag lärt mig läsa, räk-
na, sy och nu har jag en liten verksamhet som 
stärker familjens ekonomi, säger hon.

Projektet tillhandahåller symaskinen, som 
hon delar med tre andra kvinnor, och förser ock-
så kvinnorna med allt material de behöver. 

Symaskinen har hon ställt på ett bord utanför 
sitt hus, så att hon ska synas.

– Då kan folk beställa av mig när de går förbi.
Viljan att lära sig att läsa är så stor bland de 

vuxna i lägret att denna kurs ofta har dubbelt 
så många deltagare än de som ska gå skräddar-
utbildningen. Stoltheten som kvinnorna känner 
när de kan skriva sitt namn istället för att sätta 
ett tumavtryck är enorm.

– Många vuxna har helt enkelt aldrig fått 
tillgång till någon sorts utbildning över huvud 
taget. Därför är det här värt mycket. De får dess-
utom lära sig lite engelska på dessa kurser, vilket 
är väldigt populärt, säger Else Berglund, ansva-
rig för Svenska kyrkans flyktinginsatser i östra 
Afrika.

stöd fastekampanjen!
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När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr 
eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Hawa fick gå skräddarutbildningen.

Svenska kyrkan i Vreta kloster

@svkyrkan_vretakloster

sidan
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text: anna jonasson
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Barnkören Noviserna och skolbarnsgruppen 

Tisdax gick Luciatåg i Allhelgonakyrkan.

Soppserveringen på Hangårdens förskola blev sista 

torsdagen före jul till grötservering. Tappra damer 

serverade många portioner.

Skolbarnsgruppen Tisdax gjorde gipsmasker 

på varandra i februari. Roligt och lite läskigt.

Nyvalda kyrkofullmäktige träffades första gången i november.

I december arrangerades ”Världens viktigaste 

barnkalas” i Bergs församlingshem. Kroppsmålning, 

pannkaka, tårta, fiskdamm var några av aktiviteterna. 

Alla intäkter gick till julkampanjen ”Jag är ett liv” – 

utsatta barn i fattiga länder.

Under internationella ekumeniska böneveckan i 
januari sattes ett böneplank upp på Kyrktorget där 
vem som helst kunde skriva en bön. På kvällarna 
firades en liten andakt vid planket.

Det nya korset i Vreta klosters kyrka. Bilderna på korsets armar är symboler för de fyra evangelisterna och samma som de som tidigare suttit på triumf-krucifixet i Vreta klosters kyrka. Det togs i bruk  28 januari, då Sverker Linge avskedspredikade.

Nya processionskors till Stjärnorps och Vreta klosters 

kyrkor. De är gåvor från Lars Christofferson med 

familj till minne av Anna Christofferson. 

Korsen är framtagna av Wippels i London. Per Ove 

Joelson har gjort fötterna och plaketter. 

Sverker Linge avskedspredikade i Vreta klosters kyrka 

28 januari. Församlingens vuxenkörer medverkade. 

Under Vinterfesten på Ljungsbro Folkets Park 31 januari avtackades 

Sverker Linge av både anställda, församlingsbor och jazzbandet ”Red 

Hot Jazz Band”. Kvällen avslutades med dans till Sverkers band.

Vokalensemblen Vox Calluna, 
Sverker Linge och Gunnar 
Ekermos kompband bjöd på 
Beatleskonsert i Ljungs kyrka i 
januari. Vilket röj!
Det kom också en hint om att 
det kan bli en liknande konsert 
nästa höst...

Stjärnorps kyrkas nya kors. Det togs i 

bruk på trettondedagen.
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Hej, medlem!
Under 2017 bidrog du med din medlemsavgift till väldigt många olika saker. Människor kunde finna 

återhämtning i olika sorters gudstjänster och njuta av musik i olika former, barn och vuxna i kris-

situationer stöttades och utsatta både här hemma i Sverige och utomlands fick hjälp. Det och 

mycket mer gjorde du möjligt.

Vill du läsa mer om 
hur medlemsavgiften 
används, se årsredo-
visningen som kommer 
läggas på hem sidan i 
maj.

Under Gudstjänst 
finns också all 
musikverksam-
het, till exempel 
körer för barn, 
ungdomar och 
vuxna.

såhär fördelas pengarna 

såhär fördelas pengarna 
för kyrkans grundläggande uppgift  

och övrig kyrklig verksamhet

244 000 kr 
gick till välgörenhet av olika slag

37 %

4 %
6 %

6 %

6 %

8 %

7 %

8 %

8 %

10 %

Gudstjänster

Internationellt arbeteLjungsbro café  
& second hand

Kyrkliga handlingar

Hansgårdens förskola

38 %

22 %

31 %

5 %
4 %

Kyrkans grundläggande 
uppgift:
Gudstjänster och musikverksam-
het, kyrkliga handlingar (t ex 
vigsel, begravning), barn- och 
ungdomsverksamhet, konfirman-
der, vuxen- och diakoniverksam-
het, Ljungsbro café & second 
hand, internationellt arbete.

Övrig kyrklig verksamhet:
Hansgårdens förskola och grav-
skötsel.Styrning och ledning:

Strategisk styrning, förtroende-
valda och kyrkoherde.

Stödjande verksamhet:
Administration, annonsering,  
fastigheter, kyrkor, 
 församlings hem.

Begravningsverksamheten:
Kyrkogårdarna.
Finansieras inte av medlemsavgiften 
utan av begravningsavgiften som alla 
betalar, medlem eller ej.

Diakoni

Till exempel
• Hembesök hos ensamma 
• Stöd i sorg 
• Uppvaktning av äldre

Konfirmandverksamhet

Ungdomsverksamhet

Barnverksamhet 0-12 år

58 000 kr
Stadsmissionen

46 000 kr
Svenska kyrkan  
i utlandet

140 000 kr
Svenska kyrkans  
internationella 
arbete

Vuxenverksamhet
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Vår nya kyrkoherde har en katt. Den heter Morris Sverkersson, namne med Karl Sverkersson som på 

1100-talet var en viktig donator till klostret i Vreta. 

Kyrkoherden själv heter Marita Lindmark. Hon 
har just flyttat in i prästgården i Vreta kloster 
tillsammans med sin man Jan och nämnda kisse. 
Sedan första veckan i februari är Marita igång 
på jobbet, något som hon sett fram emot. 

När vi träffas står många flyttkartonger och 
väntar på att bli uppackade. En möbelfirma kom-
mer med den nyinköpta sängen. Jan presenterar 
sig som prästfru. Sen tar han fram gå stavarna 
och sätter iväg på nyfunna motionsvägar. 

Tillbaka i Östergötland
Marita bjuder in i stora salen på övervåningen, 
ett rum som församlingen förfogar över och där 
kyrkoherdar i olja sitter på rad på väggarna. Hon 
är första kvinna på tjänsten och glad åt att åter 
vara i Östergötland. Flera somrar på 1980-talet 
var hon prästpraktikant i Rök och bodde i Väder-
stad och Vadstena.

– Allmogemöblerna som jag 
har med mig hit är från Öster-
götland. Nu kommer både de 
och jag tillbaka. Det var här det 
började för mig. Jag hade kon-
takt med Martin Lönnebo, som 
då var biskop i Linköpings stift, 
och det var först meningen att 
jag skulle prästvigas här, berättar 
Marita Lindmark. Slutligen blev 
det i stället i Stockholms stift.

Bara att kliva in
Hon är glad att vara här:

– Det ska bli så roligt att få ar-
beta i denna församling. Biskop 
Martin Modéus tankar om för-
samlingsbygge och hur vi är kyrka, 
och Vreta klosters församlingsin-
struktion som följer samma linje – det är bara 
att kliva in i. Som medarbetare här står du i ett 
sammanhang, och det finns någon som du kan 
få ledning av. Det är viktigt att biskopens teologi 
och församlingssyn överens stämmer med hur 
man arbetar lokalt, och det gör det här. Dessutom 
stämmer det helt med mina egna tankar.

När Marita Lindmark arbetade i Lidingö för-
samling skrev Martin Modéus en bok om guds-
tjänstförnyelse, och hon var en av dem som blev 
intervjuade i boken. Gudstjänstförnyelse, att göra 
gudstjänsten begriplig och angelägen för alla åld-
rar, är något som Marita brinner för och har ar-
betat mycket med.

Medarbetarskap
– Jag tror på delaktighet som ett ledord. Det gäl-
ler i församlingen i stort och i mitt ledarskap på 

jobbet. Jag kallar gärna mitt ledarskap för med-
arbetarskap. Vi är alla tillsammans bärare av kyr-
kan. Jag tycker inte om ordet personal, utan säger 
hellre medarbetare. Det är en väldig skillnad. Jag 
säger inte personalmöte utan medarbetarsamling. 
Medarbetare kan man vara som både anställd och 
ideell.

– Det handlar om bemyndi-
gande, att ge ansvar, skapa delak-
tighet och växa genom förtroen-
den, säger Marita. 

Man kan undra vad gubbarna 
i olja skulle ha sagt om de kunnat 
lyssna till Marita Lindmark, där 
hon sitter vid det stora pampiga 
salsbordet och gestikulerar lika 
ivrigt som hon pratar. På deras 
tid var det säkert ett betydligt mer 
auktoritärt ledarskap som gällde. 

Total kärlek!
En onsdag i februari ser jag henne 
stå vid busshållplatsen vid Vreta 
klosters skola. Dags att åka till job-
bet. Hon ler. Då tänker jag på vårt 
möte ett par veckor tidigare.

– Denna plats. Kyrkan och klos-
tret. I somras var jag här och blev helt tagen av 
pergolan. Total kärlek! Då visste jag inte att jag 
skulle komma att söka tjänsten här. Så kom jag 
tillbaka en dag på senhösten, och vinrankorna 
lyste alldeles illrött.

Där, vid busshållplatsen, kanske hon också 
tänker på sin önskan att fungera som en mur-
bräcka och öppna mellan människor och grup-
per av människor. Och på idén om ”vuxen-
konfirmander”, antingen de är konfirmerade en 
gång eller ej, som samtalar om tro och tvivel, livet 
och döden, den stora svårbegripliga världen och 
den lilla, som inte heller alltid är lätt att förstå.

Kanske hon också tittar bort mot sitt nya hem, 
den vackra prästgården. 

– Det är inte bara vårt hem, det är hela försam-
lingens. Här ska det hända roliga saker, sa hon då 
vi sågs bland flyttkartonger och gamla porträtt.

Nya kyrkoherden – 
tillbaka där det började

Marita Lindmark
Ålder: 60 år

Familj: maken Jan Lindmark, 
pensionerad civilekonom, 
skribent, fotograf och en 
hejare på att laga mat. Till 
många! Fyra barn mellan 
21 och 32 år. Katten Morris 
Sverkersson.

Prästvigd: 1991 för Stock-
holms stift.

Arbete: i Stockholm i olika 
församlingar, Othem-Boge 
på Gotland, Öckerö i Göte-
borgs norra skärgård och nu i 
Vreta klosters församling.

Aktuell: Installeras i hög-
mässan 11 mars 11.00 i Ljungs 
kyrka.

text: bulle davidsson • foto: bulle davidsson och hanna hummelbo
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mars
4 mars 3 sön i fastan
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Stjärnorps blockflöjtsensemble.
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Psalmgudstjänst ljungs kyrka

11 mars Midfastosöndagen
11.00 Högmässa   ljungs kyrka 

Mottagande av nya kyrkoherden Marita Lindmark. 
Barnkören DoReMini, ungdomskören Cantus 
Vretensis, vokalensemblerna Vox Calluna och Stella 
Vocalis. 
Församlingens övriga gudstjänster är flyttade till 
denna.

12 mars Måndag
08.15 Läst morgonmässa startar allhelgonakyrkan 

Kort veckomässa utan musik. Firas måndag, tisdag, 
torsdag, fredag till och med 6 april.

15 mars Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka

18 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Festhögmässa  vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör, Ragnhild Pettersson, orgel 
och Gösta Nylund, flygel.

11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 
Barnkören Noviserna.

16.00 Gudstjänst  flistads kyrka 
Kia Sjölander, sång. Våfflor i församlingshemmet.

18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

25 mars Palmsöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

26 mars Måndag
19.00 Passionsgudstjänst allhelgonakyrkan 

Vokalensemblen Vox Calluna.

27 mars Tisdag
19.00 Passionsgudstjänst allhelgonakyrkan 

Vokalensemblen Stella Vocalis.

28 mars Dymmelonsdagen
19.00 Passionsgudstjänst allhelgonakyrkan 

Ungdomskören Cantus Vretensis.

29 mars Skärtorsdagen
18.30 Skärtorsdagsmässa stjärnorps kyrka 

Stjärnorps blockflöjtsensemble.
19.00 Skärtorsdagsmässa allhelgonakyrkan
19.00 Skärtorsdagsmässa flistads kyrka
20.30 Skärtorsdagsmässa vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör.

30 mars Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst  vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör.
15.00 Gudstjänst inför nionde timman  allhelgonakyrkan
16.00 Långfredagsgudstjänst  flistads kyrka

18.00 Inför Jesu kors & gravläggning stjärnorps kyrka 
Emma Berglund och Maja Lundman, sång

31 mars Påskafton
23.00 Påsknattsmässa  vreta klosters kyrka

april
1 april Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa  vreta klosters kyrka 

Barnkören DoReMini.
11.00 Påskdagsmässa  allhelgonakyrkan 

Barnkören Noviserna.
14.00 Påskdagsmusik  ljungs kyrka
16.00 Påskdagsmässa  flistads kyrka 

Flistads körgrupp.
16.00 Påskdagsmässa  stjärnorps kyrka 

Stjärnorps påskkör.

2 april Annandag påsk
16.30 Emmausvandring allhelgonakyrkan 

Vandring till Vreta klosters kyrka.
18.00 Emmausmässa  vreta klosters kyrka

8 april 2 sön i påsktiden
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  stjärnorps kyrka

12 april Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka

15 april 3 sön i påsktiden
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

16 april Måndag
18.00 Modevisning  stefansgården

22 april 4 sön i påsktiden
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Vokalensemblen Vox Calluna.
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

29 april 5 sön i påsktiden
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka 

Orgelmusik i vårtid. Lena Gustafsson, orgel.

maj
5 maj Lördag
11.00 Konfirmationsgudstjänst	 ljungs kyrka 

Torsdagsgruppen, första halvan.
14.00 Konfirmationsgudstjänst	 ljungs kyrka 

Torsdagsgruppen, andra halvan.

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

Söndag 18 mars 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
Ragnhild Pettersson,  
orgel och piano

Söndag 1 april 14.00
u Ljungs kyrka
Påskdagsmusik 
Kören CantaNova

Söndag 15 april 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
”Stråkar & co”
Placebokvartetten 
Ungdomskören Cantus Vretensis  
Stjärnorps blockflöjtsensemble

Söndag 6 maj 14.00
u Stjärnorps kyrka
Hemvändardag & 
musikgudstjänst
Barnkören DoReMini 
(14.00 lunch, 16.00 
musikgudstjänst)

Söndag 6 maj 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst

Söndag 3 juni 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
Vokalensemblen Vox Calluna

Söndag 10 juni 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
Barnkören DoReMini  
Ungdomskören Cantus Vretensis 
Vreta klosters kyrkokör 

Nya kyrkoherden välkomnas
Söndag 11 mars 11.00 i Ljungs kyrka
Efteråt fortsatt välkomnande på Tre Bröder.

Jubileumsdag ”100+20” 
Söndag 18 mars i Vreta klosters kyrka
Steinway-flygeln firar 100 år och Grönlund-orgeln firar 20 år.

11.00 Festhögmässa 
Vreta klosters kyrkokör, Ragnhild Pettersson, orgel och 
Gösta Nylund, flygel.

18.00 Musikgudstjänst  
Ragnhild Pettersson, orgel och flygel

musikkalender
i samarbete med sensus

Morgonmässa 
i Allhelgonakyrkan onsdagar 9.00.

Dessutom firas

Läst morgonmässa
i Allhelgonakyrkan mån, tis, tors,  
fre 8.15 under perioden 12 mars-6 april.

präster och 
senaste info 
om gudstjäns-
terna meddelas 
i annonsen i 
Corren Bostad 
på torsdagar.

Vad är en Emmausvandring?
I Lukasevangeliet 24:13 berättas att två av 
apostlarna träffade Jesus på vägen till Emmaus, 
strax efter att han dött på korset, men de 
kände inte igen honom. De vandrade tillsam-
mans och diskuterade det som hänt de senaste 
dagarna. När de kom fram till Emmaus bjöd 
apostlarna Jesus att stanna kvar och äta en 
måltid hos dem. Först i 
samband med att han 
bröt brödet vid måltiden 
kände de igen honom, 
och då försvann han.

Vandringen från Allhel-
gonakyrkan till Vreta 
klosters kyrka går utmed 
kanalen och har pauser 
där Emmaus texten läses. 
Vandringen avslutas med 
mässa i Vreta klosters 
kyrka.

= Se musik-
kalendern nedan 
för mer detaljer.

Vreta klosters och Stefansgårdens 
 kyrkliga syföreningar arrangerar

i samarbete med
Marieannes modebutik  
i Skänninge

Måndag 16 april 18.00
Stefansgården, Ljungsbro

Vårens och sommarens  
dammode

andakt, kaffe,  
smörgås, lotter

Inträde 100 kr (inkl. kaffe och lotterichans) 
Max 100 deltagare

Behållningen går till Svenska  
kyrkans  internationella arbete och 
Linköpings stadsmission.

Anmälan senast 9 april till
Kristina Öhman: 0705-663 519
Vivianne Gustafsson: 013-606 71
Församlingsexpeditionen: 013-636 58

Modevisning
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6 maj Bönsöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vadstena kyrkokör.
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00  Hemvändardag stjärnorps kyrka 

& musikgudstjänst
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

10 maj Kristi himmelsfärds dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Högmässa & hemvändardag ljungs kyrka

13 maj Sön före pingst
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka

19 maj Pingstafton
11.00 Konfirmationsgudstjänst	 ljungs kyrka 

Onsdagsgruppen.

20 maj Pingstdagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

24 maj Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka

26 maj Lördag
11.00 Konfirmationsgudstjänst	 ljungs kyrka 

Tisdagsgruppen.

27 maj Heliga trefaldighets dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Vreta klosters kyrkokör.
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Kören CantaNova.
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka

juni
3 juni 1 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
14.00 Friluftsgudstjänst kilenstugan 

Stjärnorps kyrkokör.
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

10 juni 2 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

Med reservation för ändringar.

Samuel Häger
– sörmlänningen som blev 
 kyrkvaktmästare i Vreta kloster

Samuel Häger var född 1878 i Västra Vingåker. 
Hans hustru Linnea var född i Katarina försam-
ling i Stockholm. Efter trädgårdsutbildning och 
skilda anställningar kom Samuel Häger till Vreta 
kloster 1917. Familjen flyttade in i den gamla 
fattigstugan, som nu blev vaktmästarbostad.

Samuel och Linnea hade tre barn. Sofia född 
1908, Gustaf (Gösta) född 1910 och Wilhelm 
född 1913. En kall decemberdag kom de med tåg 
hit och steg av vid Vreta klosters station, två km 
söder om kyrkan. Det var sent på dagen, och när 
de kom in i sin blivande bostad, var det mycket 
kallt i huset. Kyrkoherde G A Krantz bjöd in dem 
till den varma prästgården första natten.

Samuel var ensam vaktmästare och hade 
dessutom ansvar för vaktmästarsysslorna i kyrk-
skolan. I skolan eldades pannan med ved och i 
arbetsuppgifterna ingick att såga och hugga 
veden. I kyrkan hade man eluppvärmning efter 
restaureringen 1914-1917, men även den krävde 
sin passning. Eltaxan var lägre på natten, så vär-
men skulle på vinterhalvåret slås på 22.00 och 
stängas av 06.00. Det betydde tidigt upp och sent 
i säng. Under sommarhalvåret skulle det klämtas 

i kyrkklock-
orna 06.00 
på morgonen 
och 18.00 på 
kvällen. Tio 
klämtningar 
för var och 
ett av Tio 
Guds Bud.

Gräset på 
kyrkogården 
slogs med lie. 
Gräsklippare 
kom först på 

1940-talet. Snörika 
vintrar tog snöskott-
ningen mycket tid 
och kraft. Gravarna 
grävdes för hand och 
på vintern med tjäle 
kunde grävningen 
vålla stora problem. 
Ibland fick barnen hjälpa till. Begravningarna 
var ofta på söndagarna. 

Måndagen skulle vara ledig dag, men hade 
det varit begravning på söndagen, gick månda-
gen åt att ösa igen graven. Vigslarna var i all-
mänhet på lördagarna. Det var inte bara försam-
lingsbor som vigdes här. 

Med åren blev Samuel Häger känd för sina 
visningar av kyrka och klosterruin. Han var med 
om att bilda Östergötlands avdelning av Svens-
ka kyrko- och kyrkogårdsvaktmästarförening.

Första advent 1940 avgick Samuel Häger 
med pension och han fick då mottaga Kungliga 
Patriotiska Sällskapets guldmedalj. Hans efter-
trädare var Anton Nilsson och han installerades 
vid samma tillfälle. Därefter var det kyrkkaffe i 
kyrkskolan. 

Samuel Häger avled 1959 och hans hustru 
avled 1980. Sonen Gösta var gift med Rut, 
som var vaktmästare i församlingshemmet i 
många år och som var mycket duktig och om-
tyckt av barn, ungdomar och gamla. Gösta var 
rörmokare och var den som såg till att gräset 
var klippt runt församlingshemmet. Sonen Wil-
helm var vaktmästare under lång tid i skolan i 
Ljungs bro.

Samuel Häger och hans hustru Linnea är be-
gravda på Vreta klosters kyrkogård; den kyrko-
gård, som Samuel skötte och vårdade klander-
fritt i 23 år.

Friluftsgudstjänst i Kilenstugan
Söndag 3 juni 14.00

Stjärnorps kyrkokör medverkar.

Hemvändardagar
Stjärnorp 
Söndag 6 maj
14.00 Lunch
16.00 Musikgudstjänst 
Stjärnorps kyrkokör

Ljung
Torsdag 10 maj
11.00 Högmässa
Samvaro i Ljungs församlingshem

Kyrkskjuts
Församlingsbor får gratis kyrkskjuts 
till och från församlingens kyrkor i 
samband med gudstjänster.

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

Foto: Lars Ekelund

text och bild: arne karlsson
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herdens hörna
Nystart

Att börja på något nytt är roligt men också lite osäkert. Man ger sig ut lite grann på djupt vatten. Jag 
minns hur det var för nio år sedan, när jag och min fru Lotta flyttade till Vreta kloster och jag började 
som ny kyrkoherde i Vreta klosters församling. Allting var nytt, okänt och inspirerande. Det som då var 
nytt och okänt är nu invant och välkänt. Jag kan blicka tillbaka på nio fina år, med många upplevelser och 
möten med människor, både i gudstjänst och i vardag, här hemma i församlingen och i våra vänförsam-
lingar i Namibia, Tanzania, England och Italien. Jag har fått nya goda vänner som jag bär med mig i mitt 
hjärta och i mina förböner resten av livet. Det är med stor tacksamhet och glädje som jag tänker på tiden 
i Vreta kloster.

Jag är sedan några veckor ålderspensionär. Nu har jag avslutat min tjänst och något nytt börjar. Jag lämnar 
det invanda och trygga och på många sätt förutsägbara, för att gå in i något okänt och nytt. Det känns 
spännande och roligt. Det är ju inget konstigt med det. Så är livet. Så är egentligen varje ny morgon. Så är 
varje ny dag. Varje dag är en nystart i livet.

Kristen tro handlar på många sätt om att börja på nytt. Man skulle kunna säga att kristendomen är ett jätte-
likt ”börja-om-på-nytt-projekt”. Vår tro handlar om en Gud som ständigt vill uppmuntra oss att börja om, 
kanske särskilt när livet är tungt. Därför talar kyrkan så mycket om hopp och framtidstro, förlåtelse och 
upprättelse och att Gud vill ge oss ny kraft.

Vi ska snart fira påsk och påsken handlar om hur Gud skapar något nytt ur det som ser ut som ett totalt 
misslyckande. Jesu korsfästelse och död är ju sett ur ett mänskligt perspektiv ett stort fiasko. Alla förhopp-
ningar som fanns kring honom som den som skulle befria folket och upprätta Israel som ett politiskt fritt 
rike, grusades i och med hans död. 

Men Jesus är ingen politisk kung. Hans makt sträcker sig mycket längre och 
djupare än så. Han är herre över liv och död. Jesus går längst ner i mänskligt 
lidande och mörker. Jesus låter sig dödas. Han lever vårt liv och dör vår död för 
att besegra synden och döden. Därför kan vi säga att ingen plats i livet dit vi 
kommer är främmande för Jesus. Han är med i det invanda och välbekanta och 
i det okända och främmande. Han har själv varit där. Ja, vi kan faktiskt säga att 

han är där.

Ur det som ser ut som det stora slutet skapar Gud något nytt när Jesus 
uppstår. Död och ondska kunde inte hålla honom kvar. Ljuset var starkare 
är mörkret. Livet är starkare än döden. Detta är påskens mönster. 

Det betyder att det alltid finns en väg från mörker till ljus och att det är 
ett mönster för våra liv. I det dagliga livet kan vi gå från mörker till ljus 
och vid livets slut väntar inte mörker utan ljus. Något nytt. Ett nytt liv. 
Det nya eviga och oförstörbara liv som Jesus visar oss när han uppstår 
och som Gud vill ge varje människa.

Sverker Linge 
Pensionerad kyrkoherde

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 eller anmäl intresse via 
formulär på hemsidan.

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

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

Nydöpta församlingsbor 
1 nov 2017-11 feb 2018

Filippa Blomqvist 

Albin Cavalli-Björkman

Lilly Dahl

Signe Delsander

Melker Fjällström 

Freia Forsberg

Otto Jonsson

August Liljenkvist 

Lovisa Lindbeck

Oscar Lindgren

Wille Lindqvist

Ellie Melin

Ella Norblad

Grim Pellbring

Jonatan Torstensson

Mio Toräng

Bli medlem?

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Då tar du 
kontakt med församlingsexpeditionen eller 
fyller i ett formulär på hemsidan.

Mer information om medlemskap på hem sidan: 
www.svenskakyrkan.se/vretakloster/medlem

Vikarierande förskollärare på Hansgården
Agnieszka Murasan vikarierar som förskollärare för Emma Nils-
son som är föräldraledig drygt ett år.
Agnieszka har i flera år jobbat som förskollärare, bland annat i 
Skäggetorp.

5 snabba:
1. Bästa tiden på året?
Maj, när våren är som bäst. Allting blommar och sommaren 
ligger framför.

2. Vad skrämde dig senast?
Min 80-åriga mormor. Försökte ta sig ut genom fönstret.

3. Favoritbok?
”En ny jord : ditt inre syfte” av Eckhart Tolle.

4. Tre saker du inte kan vara utan?
Familj, glasögon, plackers (eller kakor)

5. Bästa vinterminne?
När jag som 40-åring lärde mig åka slalom.
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Soppa på Hansgården
Torsdagar 11.30 30 kr/person

Våravslutning 26 april

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

Engagera dig ideellt? Du behövs!
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: 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.
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Dagledigträffar
Välkommen till en öppen gemenskap 14.00-16.00 med 
program, kaffe servering och  andakt.

datum plats program
15 mars Ljungsbro Gemensam träff 

 Info om förändringarna  
 i Ljungsbro centrum

3 april Flistad Ej planerad än

25 april Stjärnorp Gamla hus med länsantikvarie  
 Marie Hagsten

För schema, se aktuell affischering, församlingens hemsida  
eller kontakta Britta Karlsson. 

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

Församlingsutflykt	26	maj
Mer information kommer senare.
Kontaktperson: Britta Karlsson, 013-680 54.

Dramatiserade vandringar
Föreningen Klosterliv i Vreta kommer även denna 
sommar att bjuda på förra årets succé, dramatiserade 
vandringar vid Vreta klosters kyrka under titeln "Starka 
kvinnor i Vreta kloster". Speltillfällen och annan informa-
tion kommer i nästa nummer av Kyrkbacken.

Foton: Arne Land

Mat & Prat
Mötesplats på Ljungsbro café & second hand på 
onsdagkvällar 17.00-20.00.

17.00 serveras enkel kvällsmat

18.00-ca 19.00 program och samtal

19.15 andakt i Allhelgonakyrkan för den som vill

Olika programpunkter varje gång.

Kontaktperson: Andreas Sneckenberg, 013-638 74.
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Här är vårens korsord. Skicka lösningen senast 1 maj 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 presente-
ras på hemsidan: www.svenskakyrkan.se/vretakloster.

Förra numrets vinnare: Ann Klevelid, Sten Andersson och Ewa Målhammar, alla från Ljungsbro. Grattis!

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

Mail: ola.martenson@gmail.com  

Kyrkorådet 2018-2021
Ordförande: Ola Mårtenson
Vice ordf: Ann-Marie Lind
Märta Karlsson
Albert De Haan
Sture Lahrin
Arne Pihlström
Erika Lundin
Tobias Göransson
Camilla Ruuth
Marie-Helene Klementsson
Kyrkoherde Marita Lindmark

Ersättare
Håkan Karlsson
Andreas Sahlman
Ebo De Muinck
Anneli Karlsson
Kristina Öhman 

Nystart för många
Nytt kyrkoråd
En ny mandatperiod har just startat och det nyvalda 
kyrkorådet har haft sitt första sammanträde. Hälften 
av kyrkorådets ledamöter är nyvalda och medelåldern 
är sänkt högst betydligt vilket är glädjande. För första 
gången känner jag mig lite halvgammal i sammanhang-
et! Jag fick förtroende än en gång att vara ordförande 
och Ann-Marie Lind blev vald till vice ordförande.

Sverker avtackades
Söndagen 28 januari var dagen då kyrkoherde Sverker 
Linge tackades av, se sidan 5. Vreta kloster kyrka var 
fylld och efteråt följde 130 personer med till Tre bröder 
för att mingla, äta en lunch och lyssna på hyllningstal. 
Nio år har gått med fint samarbete med Sverker för för-
samlingens bästa. Det är med lite vemod men med stor 
tacksamhet som vi tänker tillbaka på åren som gått.

Marita välkomnas
I det här numret av Kyrkbacken presenteras vår nya 
kyrkoherde Marita Lindmark, se sidan 8-9. Vi ser med 
stor förväntan fram emot att tillsammans med henne 
få fortsätta arbeta för församlingens bästa här i Vreta 
kloster. Marita välkomnas i gudstjänsten i Ljungs kyr-
ka 11 mars 11.00 och efteråt är alla inbjudna till Tre 
Bröder för fortsatt välkomnande.

Utveckling av klosterområdet
Trots en del problem av antikvarisk 
karaktär så fortskrider arbetet med ut-
vecklingen av klosterområdet. Det nya 
förrådet för vaktmästeriet är snart klart 
och parallellt med det har markarbeten 
utanför Klosterhuset genomförts.

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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PPSSAALLMMEENN
”Min aaaaaaaa aaaaa ,
jag vet att han lever,
fast världen har sagt
han är död.
Och inget kan skilja
mitt hjärta från honom -
ej änglar, demoner och nöd.”

Kyrkorådet för 2018-2021. Övre raden, från vänster: Anneli Karlsson, Ebo de Muinck, 
Sture Lahrin, Tobias Göransson, Arne Pihlström, Håkan Karlsson, Albert de Haan. 
Nedre raden, från vänster: Camilla Ruuth, Ann-Marie Lind (vice ordförande), Märta 
Karlsson, Ola Mårtenson (ordförande), Kristina Öhman, Erika Lundin.
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nya kyrkvärdar        text och bild: bulle davidsson

Erika med hästarna
Mormor var kyrkvärd och stora delar av släkten har sjungit i 
kören eller varit engagerade i kyrkan på annat sätt. Erika Lun-
din bor sedan ett par år med sin familj i sitt barndomshem 
Sörby gård en bit söder om Stjärnorps kyrka. 

Hon vill att gemenskapen i kyrkan ska omfatta många, 
ideella medarbetare och anställda. Själv är hon både och. An-
ställd av domkyrkopastoratets Diakonicentrum, där hon ar-
betar med migrationsfrågor, diakonal utveckling och mänsk-
liga rättigheter, och ideell medarbetare som kyrkvärd och 
ledamot av kyrkorådet i Vreta klosters församling. Dessutom 
går Erika för närvarande Svenska kyrkans grundkurs på halv-
fart vid Vadstena folkhögskola.

– Jag vill få mer och fördjupad kunskap, säger hon. 
Gården driver hon och hennes man tillsammans med Eri-

kas morbror och hans fru. I ladugård och stall på andra sidan vägen finns får och hästar. Förr fanns det också kor, och 
hästarna var fler. Nu har man tre, senaste tillskottet är en ponny till nioåriga dottern. Erika är glad i djuren och gården. 
Att bo i Sörby och känna gemenskap med tidigare generationer är viktigt för henne. 

Som kyrkvärd vill hon värna om församlingens arv, extra mycket känner hon förstås för Stjärnorp. 

… och Britt-Lis med korna
Det tar inte många minuter innan samtalet med Britt-Lis Levin i Bjäsäter kommer in på 
kor. Hon och maken Erik Bjärnlid har 200 nötkreatur, varav cirka 80 mjölkkor. Britt-Lis 
har just blivit klar i ladugården och hunnit duscha och klä om, men när jag ber att få ta 
några foton av henne bland korna ställer hon gärna upp. Gården är också anledningen 
till att hon lovat bli vikarierande kyrkvärd, inte ordinarie. 

– Jag vet hur det är i lantbruket, vädret kan skifta snabbt och betyda att vi måste 
jobba, antingen det är vardag eller helg.

Sex grabbar hör till familjen, alla har de varit med i kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet. När träffarna tog slut i Stjärnorp började ungdomarna i stället ses och 
fika i kontoret, en våning ovanför korna. Nu är åtminstone fem söner utflugna ur man-
gårdsbyggnaden, men några bor i an-
dra hus på gården.

Britt-Lis känner starkt för Stjär-
norps kyrka. Hon minns nyårsaftnar 
när hon kunnat åka spark till nyårs-
bönen. En fantastisk känsla, säger 
hon. Och hon tycker att fler från de 
andra byarna i församlingen borde 
komma till gudstjänsterna i Stjärnorp:

- Vi åker ju till Vreta och de andra 
kyrkorna ibland. Och det är lika långt 
åt andra hållet!

Vad gör en kyrkvärd?

Den har ett särskilt 
ansvar vid gudstjäns-
terna och uppgifter 
kan till exempel vara:

• Välkomna guds-
tjänstfirare.

• Hjälpa till att förbe-
reda gudstjänsten 
och plocka i ordning 
efteråt.

• Läsa texter i guds-
tjänsten.

• Delar ut bröd el-
ler vin vid mässa, 
tillsammans med 
prästen.


