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Ekonomiassistent 
Gunilla Lundgren 013-636 59

Kommunikatör   
Hanna Hummelbo  013-680 91

Vaktmästeriet 013-600 65
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Svenska kyrkan i Vreta kloster

@svkyrkan_vretakloster

Vatten
När jag skriver dessa rader har jag precis kommit upp från badet 
under en semestervecka på Cypern. Jag låg på rygg och flöt, 
alldeles avspänd, medan de salta vågorna gungade mig. Det var en 
stund av total tillit. Av att vara buren.

Vi har alla varit omslutna av vatten, vuxit och utvecklats till 
människor i vatten. Jag ligger i havet och guppar, medan en ny 
liten människa som jag inte alls känner än men som är delar av mig, 
gör kullerbyttor i min äldsta dotters moderliv. Det är för stort att 
förstå. Fyller mig bara med förundran, pirrande förväntan – och 
oändlig tacksamhet. Jag ber om tillit till att allt ska gå bra, men vet 
så väl att ingenting är självklart. Livet är ett mirakel, som vi inte 
kan ta för givet.

Albert Einstein har sagt att det finns två sätt att se på livet. Det 
ena är tro att mirakel inte existerar. Det andra att tro att allting 
är ett mirakel. Efter en lång, mörk kamp under ungdomsåren 
har jag fått nåden att kunna betrakta och leva livet som Guds 
mirakulösa verk. Vad som än händer, ska vi vara inneslutna i Guds 
hand. Gungas, som barnet i sin förälders famn; gungas, som jag av 
havets vågor.

Vår kommunikatör Hanna har mejlat mig bilder och texter till tid-
ningen du nu håller i din hand. På omslagsbilden ser jag lille nydöpte 
Hjalmar, tryggt leende, med droppar av dopvattnet i pannan. Tänk, 
vad mycket han ska vara med om under sin uppväxt innan han kan 
förstå vad som hände i dopet. Att han är döpt, inte till sitt namn, 
utan till ett uppdrag, en mening med sitt liv: att bli en lärjunge i det 
mirakulösa livets tjänst. I Guds, kärlekens, tjänst. Döpt till Kristus.

Föräldrarna har tagit Hjalmar till kyrkan, satt på honom den lite för 
långa dopklänningen och bett den fina tackbönen: 

Gud, vi tackar dig för våra barn. Tack för gåvan du har gett och 
förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn. Hjälp 
oss att ge din kärlek vidare till de barn som vi har fått ansvar för. I 
Jesu namn. Amen. 

En bön om tillit inför det riskfyllda uppdraget – och tack-
samhet över den stora gåvan. Livet.

Jag går ut igen för att gungas av vågorna. Tänker på 
att jag för ett år sen bröt både axel och överarm, och 
knappt vågade hoppas på att kunna simma igen. Efter 
god hjälp och mycken sjukgymnastik har jag fått tillbaka 

nästan full rörlighet. Hemma väntar underbara med-
arbetare och riktiga kyrkpärlor att få mötas i, med 
det gemensamma lärjungauppdraget som redan 
syns glittra i nydöpta Hjalmars panna. Hoppas 
han kommer med i någon konfagrupp en dag, 
så han får lära sig mer om dopet – och tillfälle 
att fundera över livets stora frågor tillsammans 
med andra. Då växer vi som människor och blir 
mer de vi är tänkta att bli.

Vågorna gungar mig… – Tack, Gud!

En underbar sommar önskar  
Marita Lindmark 

Kyrkoherde

Vart jag mig i världen vänder – finns du här i mina händer.

Du har väl laddat hem appen ”Kyrkguiden”?
Där hittar du vad som händer i Svenska kyrkans kyrkor där du är, 
oavsett var i världen du är. Särskilt bra när du är på roadtrip och vill 
gå på gudstjänst eller åka på kyrkturné. Kom ihåg att tillåta plats-
information. Tipsa dina vänner också!

Nydöpta församlingsbor 
12 februari-20 maj 2018

Axel Dalhammer

Christoffer Daréus 

Oscar Daréus

Elise Darius

Elsa Green

Mollie Helsing

Ludvig Hjort

Henry Junland

Leon Malmberg Bjermert

Melker Nilsson

Ella Norblad

Hjalmar Norlén

Matheo Olsson 

Isabella Pernodd

Joel Petersson 

Samuel Sandseth

Alma Svanäng 

Harry Torstensson

Alice Tusai

Alve Wallman

Fanny Wäsström

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 präs-
terna, se sidan 3 eller hem sidan för 
kontakt uppgifter.

Mer information om dop finns på 
hem sidan: www.svenskakyrkan.se/
vretakloster/dop
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Du är inte ensam om att 
 fundera över livet.  

Välkommen att bli konfirmand!
Häromdagen fick alla åttondeklassare  
som är  medlemmar i Svenska kyrkan  

ett brev på posten...

www.svenskakyrkan.se/vretakloster/konfirmand

I Vreta klosters kyrka bjöds det på tårta i 

mars när Steinway-flygeln firade 100 år och 

Grönlund-orgeln firade 20 år.

Nya kyrkoherden Marita Lindmark välkomnades i guds-

tjänsten 11 mars i Ljungs kyrka. Många medverkade, bland 

annat höll biskop Martin Modéus välkomsttal och försam-

lingens körer sjöng. Efteråt bjöds på lunch på Tre Bröder.

Församlingens 80-åringar firades med traditionellt 
kalas, som den ideella diakonigruppen anordnade. 
Barnkören Noviserna bjöd på sång och musik.

Evensong i Vreta klosters kyrka i februari med 
S:t Albans Abbey Girls Choir från England.

Torsdagskonfirmanderna pratade om vad 

de lärt sig under året. 5 maj konfirmerades 

de i Ljungs kyrka.

27 maj invigdes den nya askgravlunden vid Vreta klosters kyrka av 
kontraktsprost Maria Åkerström. Vill du veta mer om askgrav-
lunden, se hemsidan eller kontakta församlingsexpeditionen.

Onsdagskonfirmanderna konfirmerades 19 maj i Ljungs kyrka.

(Tisdagskonfirmanderna konfirmerades 26 maj, men det var efter att tidningen gått till tryck.)

Församlingens vuxenkörer for till Italien över Kristi himmels-
färdshelgen. Där sjöng de ”En vänlig grönskas rika dräkt” utanför 
Fransiscus basilikan i Assisi och besökte vänförsamlingarna i Fano. De 
medverkade också med körsång tillsammans med italienska sångare i 
Fanos domkyrka.
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Fiskaren i Kungsbro
Vatten? Ja, då tänker jag på fiskevård, säger Anders Nilsson. Han är fiskare i Roxen, men anlitas ibland av 

fiskevårdsområden för att bringa ordning i andra sjöar där det råder obalans. Det betyder att där simmar 

alldeles för mycket mört och braxen. 

– Då får man reduceringsfiska, 
alltså ta upp så mycket av de 
arterna att gädda, gös och ab-
borre kan få överhanden. Sen 
ordnar de resten. Processen tar 
tre-fyra år. Man får inte ha för 
bråttom, då kan det gå fel.

Vid Motala ströms mynning 
i Kungsbro har Anders sina 
båtar och sina lokaler. Garn 
hänger på tork, det luktar som-
mar, vatten och fisk. Idag ski-
ner solen, termometern visar 
drygt 25 grader och han har 
varit ute på morgonen och ta-
git ål. Nu sitter han och skrub-
bar de rensade ålarna innan de 
saltas några timmar efter och 
sedan hängs in i röken.

– Det är gott om ål, berät-
tar han. 

Blev fast
Fågel, fisk eller mitt emellan? 
Det där ”mitt emellan” har ald-
rig lockat Anders Nilsson, men 
till att börja med valde han 
faktiskt ”fågel”, genom att han 
jobbade på flyget i Malmslätt. 

– Men sommaren 1986 

skulle jag hjälpa farsan och sen 
blev jag fast. Sedan dess har det 
varit ”fisk”.

Anders ser sig om. Det 
skvalpar lite kring båtarna.

– Jag älskar det här stället. 
Man kan inte ha det bättre!

När han började var de sju 
yrkesfiskare på Roxen. Nu är 
han ensam.

Ålen får skjuts
Varje vecka i 70 år har Nils-
sons stått på Stora torget i Lin-
köping och sålt nylandad fisk. 
Kunderna är mest äldre och 
riktiga finsmakare. De vill ha 
abborre och gös. Sedan några 
år har han en ny kundkrets 
bland invandrare som vet att 
uppskatta braxen och mört. 

Det mesta han fångar går 
dock på export. Gädda till 
Frankrike, abborre till Belgien 
och Schweiz. Ål fångar han 
mest till kraftbolagen, som är 
skyldiga att låta ålen passera 

ut i havet. Nu får den skjuts 
av Anders Nilsson i stället. 
Han kör och släpper dem i 
Östersjön vid Stegeborg. Små-
ålar, som kallas glasål, släpps 
i Roxen och vandrar uppåt i 
kanalen.

Seglar och dyker
– Allt jag gör har med vatten 
att göra, säger han.

Det gäller även på fri tiden, 
visar det sig. Anders seglar 
gärna och är en hängiven 
sportdykare. Tillsammans med 
kamrater dyker han på gamla 
trävrak och båtar från andra 
världskriget. En gång hittade 
de en guldklocka, ett fickur, på 
en båt som sjönk utanför Got-
land 1905. 

– Efter en del detektivarbete 
lyckades vi hitta en arvtagare, 
som blev jätteförvånad! Det 

var roligt att kunna förmedla det där uret, som 
hade tillhört fartygets förste styrman.

Nära ögat på isen
Det är alltså både på och i vattnet som Anders 
Nilsson tillbringar mycket av sin tid. Har han 
varit rädd någon gång?

Jo, nog har det funnits tillbud. Anders tänker 
på alla de gånger han och fadern gått på dålig is.

– Far var helt otrolig på att veta isens kvali-
tet. Han lyssnade sig till det, jag fattade ingen-
ting. Men visst har det varit nära ögat. 

Orolig för sjön
Som ordförande i södra avdelningen av Svenska 
Insjöfiskarenas Centralförbund har han god 
överblick över hur våra vatten mår, och han är 
inte nöjd med hur det ser ut:

– Nej, jag tycker att man tänker för lite på 
hur man behandlar våra vatten. Visst har vi re-
ningsverk, men räcker det till? Numera finns det 
alger i sjön som vi inte känner igen. Hela eko-
systemet berörs. Det oroar mig.

– En annan sak som jag funderar över är det 
klara vattnet. Roxen är en slättsjö och ska ha ett 
siktdjup på 50-60 centimeter, inte som nu man 
kan se två meter ner. Det ser ju fint ut, men är 
det så bra? Det tror inte jag.

Anders Nilssons engagemang är stort.
– Hålls man på vattnet så får man det intres-

set, säger han. 
Ålarna är skrubbade och hävda i saltlag. 

Sommaren har just börjat. Det betyder ännu 
ett jobb för Roxenfiskaren, nämligen att skjut-
sa kanalcyklisterna över sjön mellan Berg och 
Norsholm.

På porten till lokalen antecknar Anders rekord-
vikter och annat speciellt. Den stackars uttern 
skickade han till Naturhistoriska Riksmuseet. 

Mycket kan hamna i fiskarens nät. Som till 
exempel denna radiostyrda helikopter.

Ålen ska snart bli en delikatess på någons 
bord.

text och foton:  
bulle davidsson

Garnen hänger på tork och Anders Nilsson njuter av 
sommarvärmen och det vackra Kungsbro.
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 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

6 juni Nationaldagen
13.00 Nationaldagsfirande kyrktorget, ljungsbro

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

17 juni 4 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst allhelgonakyrkan

20 juni Onsdag
18.00 Minnesstund  ljungs kyrka

23 juni Midsommardagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

24 juni Den helige Johannes Döparens dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Musikgudstjänst flistads kyrka

28 juni Torsdag
19.00 Sommarkväll i Stjärnorp stjärnorps kyrka

juli
1 juli Apostladagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan

8 juli 6 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka 

Håkan Börjeson, fiol och Keiko Börjeson, piano.
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka

15 juli Kristi förklarings dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
14.00 1700-talsgudstjänst ljungs kyrka
18.00 Sommarmusik stjärnorps kyrka

22 juli 8 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka

29 juli 9 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

augusti
5 aug 10 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  flistads kyrka
18.00 Sommarmusik stjärnorps kyrka

12 aug 11 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan

19 aug 12 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Friluftsgudstjänst kornettgården

26 aug 13 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

september
2 sept 14 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka
18.00 Musikgudstjänst ljungs kyrka

9 sept 15 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  stjärnorps kyrka

Med reservation för ändringar.

Söndag 3 juni 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
”Att finnas till”
Vokalensemblen Vox Calluna 
Matilda Senewiratne, piano

Söndag 10 juni 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
”Den blomstertid nu kommer”
Barnkören DoReMini  
Ungdomskören Cantus Vretensis 
Vreta klosters kyrkokör 
Stjärnorps blockflöjtsensemble 
Mark Falsjö, orgel och piano

Söndag 17 juni 18.00
u Allhelgonakyrkan
Musikgudstjänst
”Hör, Herre, vår lovsång”
Kören CantaNova

Söndag 24 juni 16.00
u Flistads kyrka
Musikgudstjänst 
”... en stund är jag här...”
Agnes Hulander, sång och cello
Joel Hulander, kontrabas
Jonny Ek, piano

Torsdag 28 juni 19.00
u Stjärnorps kyrka
Sommarkväll i Stjärnorp 
”Tack, gode Gud, för allt som finns”
Psalmgudstjänst tillsammans med 
Stjärnorps kyrkokör och Stella Vocalis
Kvällssmörgås i sockenstugan

Söndag 15 juli 18.00
u Stjärnorps kyrka
Sommarmusik 
”Välkända psalmer, häftiga marimba-
klassiker och vackra koraler”
Sofia Gustavsson, marimba

Söndag 29 juli 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst 
”Ave Maria – Cantata di Roma”
Mariamusik för sopran, mandolin 
och gitarr med Camerata Mandolino 
Classico

Söndag 5 aug 18.00
u Stjärnorps kyrka
Sommarmusik 
Josefine Mindus, sopran
David Risberg, baryton
Linnea Eriksson, piano

Söndag 2 sept 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
Församlingens vuxenkörer och 
instrumentalister

musikkalender
i samarbete med sensus

Morgonmässa 
i Allhelgonakyrkan 
onsdagar 9.00.

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

= Se musik-
kalendern nedan 
för mer detaljer.

Friluftsgudstjänst vid Kilenstugan
Söndag 3 juni 14.00

Stjärnorps kyrkokör medverkar.

1700-talsgudstjänst
Söndag 15 juli 14.00 i Ljungs kyrka

Upplev en gudstjänst i 1700- tals anda.

Präst: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan 
i Stockholms domkyrkoförsamling, 
Storkyrkan och St Jacobs kyrka.

Minnesstund  
med anledning av Axel von Fersen 
den yngres dödsdag

Onsdag 20 juni 18.00 i Ljungs kyrka

Föredrag och orgelmusik. Efteråt sam-
ling på Ljungs slott. Samarrangemang 
med föreningen Ljungs Slotts  Bevarande. 

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

Nationaldagsfirande
Se sidan 16.

Friluftsgudstjänst  
vid Kornettgården
Söndag 19 aug 16.00

Klarinettkvartetten WWW  
spelar. Kyrkkaffe.
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Dopet genom tiderna
I det gamla bondesamhället var det viktigt att snarast möjligt få sitt barn döpt. Dopet betraktades näm-

ligen som ett verksamt skydd mot alla de faror som hotade den nyfödde. I äldre tider förutsattes att alla 

var kristna och dopet var obligatoriskt. Enligt kyrkolagen skulle det ske åtminstone inom det åttonde 

dygnet efter födelsen.

Namnet som gavs i dopet var av stor betydelse. 
Man talade inte gärna om vad barnet skulle heta 
så länge det var odöpt. Då trodde man att det 
skulle drabbas av olycka i någon form, och inte 
leva så länge.

Idag är det vanligast att det är någon av för-
äldrarna som bär fram barnet till dopet, men 
förr var det otänkbart. Dopet skulle ske under 
de första levnadsveckorna och modern betrak-
tades som oren efter förlossningen. Hon fick inte 
vara med i församlingsgemenskapen förrän hon 
hade kyrktagits, vilket skedde 40-60 dagar efter 
barnets födelse. Det fanns inget hinder för fa-
dern, ändå var han oftast hemma. Ansvaret för 
barnets dop överläts åt faddrarna.

Det var oftast föräldrarnas föräldrar eller sys-
kon som blev faddrar. Faddrarna skulle vaka över 
dopbarnets kristliga fostran. Fadderinstitutionen 
fungerade också som ett socialt skyddsnät. Om 
dopbarnets föräldrar dog var det faddrarna som 
fick rycka in som vårdnadshavare. 

Dopdräkten
Den vita dopdräkten går tillbaka så långt som 

till den äldsta kristna kyrkan. Dopkandida-
ten skulle ikläddas en vit alba. Tanken bak-

om den vita färgen är kyrkan liturgiska 
språk, den vita färgen står för renhet 

och glädje. Jesus livklädnad var vit.
Under medeltiden började man 
använda praktfulla tyger och 

starka färger till dop kläder. 
Dopdräkten av den färggranna 

typen levde kvar hos allmogen 
in på 1800-talet. Den vita dräk-

ten blev vanlig igen under mitten 
av 1800-talet.

I slutet av 1800-talet växte traditionen fram 
att man skulle ha ljusblå band på pojkar och 
rosa band på flickor. En teori var att blå färg 
håller onda makter borta och då skulle den 
vara lämplig för ömtåliga pojkar. Även den 
röda färgen var en skyddsfärg. Det finns också 
gamla sägner som berättas i mellan-Europa, att 
barnmorskorna hämtade pojkar under ett blått 
kålhuvud och flickor under en skär 
rosen knopp. 

Dopljuset
Under medeltiden och framåt fick 
dopbarnet ett ljus när det hade döps. 
Barnets fadder fick ta emot det och 
prästen sa till dopbarnet. ”Mottag 
den brinnande lampan och tag vård 
om ditt dop”.

I Martin Luthers dopbok från 1525 
var bland annat dopljuset borttaget 
och i 1614 års svenska kyrkohandbok 
förekom inte heller dopljuset. Det tog 
ca 350 år innan dopljuset infördes i 
vår dopgudstjänst igen. 

Högtid och minne
Många av livets hög-
tidsdagar och höjd-
punkter är dagar som 
hjälper oss att komma 
ihåg något som är viktigt för 
oss. Den årliga dopdagen påminner om det and-
liga sammanhang som den döpte är en del av.

I Vreta klosters församling skickas en dop-
dagshälsning till de döpta barnen varje år tills 
de är 13 år, för att sedan inbjudas till konfir-
mandtid och bekräftelse av dopet.

text: annie wernersson  
foton: hanna hummelbo Årets dramavandring

Dom är här igen – de starka kvinnorna i Vreta! (Och några män förstås)
Vad är det hon minns, grevinnan Mörner, när hon berättar om den mystiska Roxenfrun som utlovade 
en skatt under Stjärnorp? Vem var spådamen som varnade de arroganta grevarna, hon som fick rätt?

Den ”konserverade” änkan Rebecka Danielsdotter tar er med på en 
invecklad historia om att ”ärvas” av de tillträdande prästerna. 

Varför valde en del kvinnor att bli nunnor i Vreta kloster och hur gick 
det till? Om det får vi veta under novisens omklädningsscen vid 
klosterbrunnen.

I kapitelsalen möter vi moder Sigrid och kungens svärmor Ebba 
Vasa. Kung Gustav Vasas behov av mera pengar till sina strider gjorde 
att han ställde stora krav på klostren. Det skapade både bekymmer 
och ilska.

Trots sin ålder så minns Maria Douglas väl när Stjärnorp 
brann. Hon var med och bar det som kunde räddas i trap-
porna på slottet. Brorsonen Carl Douglas berättar om den 
vådliga ritten för att hinna hem och hur det gick sedan. 

Rosor uppåt väggarna, det drömde hon om, den besvärliga 
mamsell Eklund. Den stackars fattigvårdsordföranden 
hade det riktigt hett om öronen ett tag!

Den romantiska ådran flödade fritt hos folkskole-
lärarinnan Lindin som skrev romanen som blev film. ”Tänk 
om jag gifter mig med prästen” med Georg Rydeberg och 
Viveca Lindfors. Succé - javisst!

Vi träffar också på syster Rikissa med sina reaktioner på Martin Luthers uppgörelse med den katolska 
tron, något som fick konsekvenser inte minst för klostren!

Se upp med leksystern i klosterträdgården som kommer med förslag om spikklubba som effektiv 
medicin!

Inte minst får ni träffa de skönsjungande nunnorna här och där!

Vandringen avslutas i fattigstugan med kaffe och hembakt bröd. Speltillfällen:

2-3 juni
9-10 juni 
1-2 september 
13.00 och 15.00
Samling vid kyrkporten  
(ingen föranmälan)

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

Arrangör: Föreningen Klosterliv i Vreta 
Hemsida: vretaklosterforening.se

text: jorunn antonsen 
foton: arne land

  Källor:  Bondeson, L. Seder och bruk vid födelse och dop. 
 Tillhagen, C-H. Barnet i folktron. 
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Cafébiträde Marie Magdesjö
Marie Magdesjö tar över som café biträde 
på Ljungsbro café & second hand. Hon 
har flera år varit volontär på caféet och är 
också engagerad i Ljungsbro Folkets Park. 
Hon blir ett bra tillskott i arbetslaget

5 snabba:
1. Vad är roligast med arbetet på caféet?
Träffa alla gäster, bra volontärer, goda 
stämningen.

2. Favoritkaka?
Nötkaka.

3. Kaffe eller te?
Kaffe.

4. Bästa second hand-köp?
Vindruvsfat.

5. Favoritplats på sommaren?
Öland – Böda sand.

Öppettider:
Tisdag-fredag   11.00-17.00

Lördag  11.00-15.00
Semesterstängt lördagar 23 juni-4 aug

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

www.ljungsbrocafe.se

text och foton: arne karlssonEtt lärarpars livsgärning i Vreta kloster
Myra skola, som ligger i en lantlig miljö i sydvästra delen av Vreta kloster, byggdes 1871 och lades med 

1940. 1924 gick lärarparet William och Mina Borg efter många år vid Myra i pension. Tjänsterna, en ordi-

narie folkskolelärare och en dito småskolelärare, annonserades ut i Östgöta Correspondenten som lediga i 

augusti 1924, passande för ett gift par.

Gustaf Pettersson var född i 
Mölltorps församling i Väster-
götland 1895. Fadern var lant-
brukare. Karin var född 1901 
i Linköping, där hon även 
växte upp. Gustaf avlade lärar-
examen vid folkskoleseminari-
et i Linköping 1922 och Karin 
hade utbildat sig till småskole-
lärare. 

Gustaf hade en tjänst i Ny-
köping. I augusti 1924 efter 
sommarlovet åkte Gustaf, Ka-
rin och deras lille son Sven från 
Mölltorp, med båt över Vät-
tern, vidare till Linköping och 

hälsade på hos Karins föräldrar 
och syskon i Linköping, för att 
sedan fortsätta till Nyköping. 
Av en händelse läste Karin då 
i Östgöta Correspondenten om 
de två lediga lärartjänsterna 
vid Myra skola; en ordinarie 
folkskolelärartjänst och en or-
dinarie småskole lärartjänst. 
Gustaf trivdes bra i Ny köping, 
men Karin ville också ha en 
lärar tjänst. De åkte ut till 
Vreta kloster och Myra skola 
och träffade lärarparet Borg. I 
prästgården blev de mottagna 
av kyrkoherde Sixten Dahl-

quist. Den vänlighet och 
fina mottagandet de fick, 
bidrog till att de bestäm-
de sig för att söka tjäns-
terna vid Myra skola.

Blev lärare i Myra
Den 19 oktober blev de 
enhälligt valda. Nyårs-
afton 1924 flyttade den 
unga familjen in i lärar-
bostaden i Myra. För 
Gustaf var den lantliga 
miljön inte främmande. 
De fick många vänner i 
skolroten. 

1926 föddes sonen 
Hans och 1931 dottern 
Margareta. Under åren i 
Myra gick Gustaf ener-

giskt in för pedagogiken. Han 
skrev böcker och deltog i och 
ordnade kurser i ämnet. För 
föräldrar och grannar blev han 
välment ”Pelle i Myra”. Under-
visningen i Myra upphörde vid 
slutat av vårterminen 1940. 
Gustaf och Karin flyttade då 
till Vreta klosters skola och bo-
satte sig i övre våningen i Nya 
Klockare gården.

Engagerad på många sätt
1944 blev Gustaf över-
lärare och var de sista åren 
före pensioneringen rektor. 
Mycket hände under dessa år. 
Ny skola byggdes i Ljungs-
bro 1946. Kyrkskolan i Vreta 
kloster byggdes ut 1952 och 
1953 infördes skolbespisning. 
Högstadie skolan i Ljungsbro 
byggdes.

Gustaf deltog även i det 
kommunala arbetet. Han var 
kommunalfullmäktiges ord-
förande i 32 år mellan 1935-
1966. I Vreta klosters hem-
bygdsförening var han en 
mycket aktiv medlem. 

Gustaf hade även tid för 
kyrkan. Han var vice ord-
förande i kyrkofullmäktige och 
kyrkoråd, kyrkvärd och grifte-
gårdsföreståndare i 40 år. Han 
hade även fått biskopens venia 

(tillstånd) att predika.
Gustaf var en flitig skribent i 

Kyrkbacken och dess föregångare, 
som hette Sockenkrönika.

Vasariddare
För sina insatser i skola och i det 
kommunala arbetet har Gustaf Pet-
tersson fått flera medaljer och blivit 
Vasariddare.

I 21 år bodde Karin och Gustaf i 
lärarbostaden i Nya Klockaregården. 
1961, i samband med pensionering-
en, flyttade de till en nybyggd villa på 
Hagvägen i Berg.

Gustaf blev 91 år och avled 1987. 
Karin blev 95 år och avled 1996. De 
har sin gravplats på Vreta klosters 
kyrkogård nära spegeldammen. 

Källa:  
Pettersson, G. Märkesmän i Vreta kloster II

Gustaf Pettersson var lärare i Myra under många år.

DET HÄNDER I KYRKAN
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Här är sommarens korsord. Skicka lösningen senast 29 juli 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. 

Förra numrets vinnare: Birgit Björk, Vivianne Lindblad och Christina Österberg, 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
Kristina Öhman 
Josefine Andersson

Skönt med sol och värme!
Efter en lång kall vinter känns det väldigt skönt att änt-
ligen få värma sig i solen. Vi har också mycket nytt att 
glädja oss över. 

Askgravlunden
Askgravlunden på Vreta kloster kyrkogård är nu klar 
och när du läser det här så har vår kontraktsprost 
 Maria Åkerström invigt den, se sidan 5. 

Klosterhuset
Det nya förrådet intill Vreta kloster kyrka är också klart 
och vi har kommit en bra bit på väg med restaureringen av 
Kloster huset. 

Sommarvärdar
Nu är det dags att börja visa upp Vreta kloster kyrka för alla 
intresserade som kommer från när och fjärran. Som vanligt 
har vi ett antal värdar som är villiga att hjälpa till, dock är det 
några färre i år så har du möjlighet så får du gärna hjälpa till, 
hör i så fall av dig till expeditionen. 

Avsked av vikarie och pastorsadjunkt
Det har blivit dags att ta avsked från Ingrid Holmgren och 
Ilona Degermark, våra två komministrar (präster). Vi vill 
tacka för den tid som ni varit hos oss och för alla goda samtal 
och möten med er. Se sidan 16.

Ny i kyrkorådet
Vi välkomnar Josefine Andersson till kyrkorådet. Josefine 
 ersätter Anneli Karlsson som önskar avsäga sig sitt uppdrag.

Ola Mårtenson 
Kyrkorådets ordförande
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PPSSAALLMMEENN
”Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att aaaaa aaa aaaaa ,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka!”

GDPR
Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General 
Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen.

GDPR kommer att öka säkerheten för personuppgifter i hela EU, för att skydda medborgarna från dataintrång 
och bedrägerier. 

I Vreta kloster församling tar vi hänsyn till GDPR och är varsamma med de personuppgifter som samlas in. Vi ser 
också till att inte samla in uppgifter vi inte behöver.
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Hej Vreta klosters församling!
Den 9 juni är mitt pastorsadjunktsår (första året som präst) här slut och jag vill 
passa på att tacka er för den tid jag fått glädjen att vara er präst. Efter som-
maren börjar jag nytt uppdrag på andra sidan Roxen, i St. Martin i Ekängen där 
jag ska jobba särskilt tillsammans med barn och familjer. Jag och min familj bor 
kvar i församlingen och kommer därmed fortsätta vara en del av Vreta klosters 
församling. Det är jag glad över. Kyrkan är en och jag hoppas vi ses igen!

Guds frid och kramar från Ingrid Holmgren

Stort tack och på återseende, 
Ingrid och Ilona!
På församlingens vägnar vill jag tacka er, 
Ingrid och Ilona, för en fantastisk tid och ett 
strålande arbete här i Vreta klosters försam-
ling. Ni har på ett inspirerande sätt bidragit 
med era gåvor i både upplyftande predik-
ningar och goda tankar. Det har varit en fröjd 
att ha er i arbetslaget och präst kollegiet. Vi 
önskar er allt gott och lycka till i framtiden. 

Guds frid och varma tackkramar!  
Marita Lindmark

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

Nationaldagsfirande
onsdag 6 juni 
Ljungsbro centrum
13.00  Samling på Kyrktorget

musik • kaffeservering • marknad • utställare

Arrangör: Vreta klosters hembygdsförening i samarbete med  
Svenska kyrkan.  
Kontaktperson: Per-Ove Joelson, tel. 070-253 64 02

Vreta klosters  
hembygdsförening

Tack alla!
I augusti kommer jag att avsluta mitt 
år som vikarie här i församlingen, 
och jag vill passa på att tacka er alla 
för den här tiden. Ni församlingsbor 
och kollegor som fått mig att känna 
mig så välkommen tillbaka till kyrkan 
efter min tid i Kriminalvårdens tjänst, 
har varit ovärderliga. Jag tackar Gud 
för att jag fått möta, och lära av, 
er. Jag önskar er alla Guds välsig-
nelse och säger inte farväl, utan på 
återseende!

Varmaste kramar från Ilona Degermark


