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Mat

Vilken härlig sommar vi haft, med mycket sol och värme. Ibland har det nästan blivit 
lite för mycket av det goda.

När jag skriver detta har vi haft några veckor med extrem värme. Över 30 grader 
på dagarna och 20 grader på nätterna. Då orkar man inte göra mer än det absolut 
nödvändigaste. Vi har haft stora förödande skogsbränder i vårt land. Inget regn och 
gräsmattorna är brunbrända. Vi har också genom nyhetsprogram och tidningar mötts 
av stora frågor om vad torkan och värmen kan leda till. Finns det mat till våra djur? 
Hur går det med skörden och vår framtida livsmedelsförsörjning? Påverkar vårt sätt 
att leva vårt klimat? Hur kommer det att bli i framtiden? Det är många svåra frågor. 

Vi har också fått se hur människor hjälps åt när det behövs. Många har velat vara 
med och hjälpa till för att släcka våra bränder, både medmänniskor från vårt eget 
land och från andra länder. De som haft foder till djuren har delat med sig av det. Vi 
har fått dela oron med varandra i många sammanhang och fått pusta tillsammans i 
värmen.

Är det självklart att ha mat på bordet? För de flesta i Sverige kanske det är så, men vi 
vet ju också att inte alla är lika lyckligt lottade. Temat för detta nummer av Kyrk-
backen är Mat. Vad betyder maten för oss? Mat betyder näring men också gemen-
skap. Vi umgås ofta runt mat eller fika. Många har varit bekymrade i sommar för att 
de inte fått grilla.

Även i kyrkans sammanhang träffas vi ofta runt mat eller fika. Soppluncher, kyrk-
kaffe, dagledigträffar, kyrkans café, fika på körövningar, konfirmandträffar och i 
barngrupper. I mässan får vi ta emot Kristus i brödet och vinet. Måltidsgemenskapen 
är viktig. 

Nu är det snart dags för val till beslutande organ i samhället. Maten har blivit en 
valfråga. Hur ska maten se ut i äldreomsorg, vård och skola? Hur ofta tänker vi på att 
det är Gud som skapat förutsättningar för att jorden ska ge oss mat?

Många ber bordsbön, även om det kanske inte är lika vanligt som förr. Vi får i bönen 
göra Gud konkret och tydlig. Vi får också bjuda in Gud i bordsgemenskapen. Bords-
bönen kan också få vara en bön om rättvisa på jorden. Alla får inte äta sig mätta. Ska 
det vara så? Jag tror inte att det är Guds vilja.

En bordsbön som vi ibland ber tillsammans med barn 
och ungdomar: 

Herre, tack att du som gett oss livet
också ger oss maten på vårt bord.
Du har omsorg om varenda mänska
för det har du lovat i ditt ord.
Och nu så vill jag tacka dig
för allt som du har gett till mig.
Varenda dag så vet jag det att du älskar mig.
Herre, tack att du som gett oss livet
Också ger oss maten på vårt bord. Amen.

Britta Karlsson 
Diakon

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!
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I juni spelade Jens Lagnestam, Hanna Hummelbo och dessa ungdomar 

in en film om hur det är att konfirmera sig i Vreta klosters församling. Se 

den på konfirmandsidan på församlingens hemsida. Du kan fortfarande 

anmäla dig som konfirmand 2018-2019, se baksidan av tidningen.

En varm och solig dag var det när Nationaldagen firades på Kyrktorget i Ljungsbro. Den 

arrangerades av hembygdsföreningen, tillsammans med Vreta klosters församling och 

Hemköp. Många medverkade, bland andra Vreta Kloster Ungdomsorkester, Malfors-

blecket och författaren Christina Lindaryd. 

Vårens församlingsresa gick till 
Övralid och Medevi Brunn där 
deltagarna guidades.
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Måltiden är en urgammal symbolhandling för gemenskap. Orden kompis och kompanjon kommer från 

latinets cum panis som betyder ”de som äter samma bröd”.

När Jesus skulle lämna sina lärjungar gav han 
dem inte någon minnesgåva, utan en minnes-
handling. Nattvarden. Den kan upprepas i evig-
het och den blir aldrig utsliten. 

Nattvarden är en yttre handling som är ut-
delandet av vin och bröd och en inre gåva som 
är att vi får del av Jesus själv. Människan får 
del av offret och segern över döden. Det är en 
festmåltid och ett trons mysterium, i tacksamhet 
och innerlig gemenskap.

I nattvarden blir påskens budskap verkligt. 
Förlåtelse och uppståndelse räcks i bröd och vin.

Oblaten
Ett nattvardsbröd, ”oblat”, består av säd som 
malts till mjöl och bakats ihop. Oblaten består 
av många små korn, men är ändå ett. Det är en 
påminnelse om att vi människor hör ihop, sam-
tidigt som vi är individer.

Ordet oblat kommer från latinets oblatum som 
betyder det framsatta, det offrade. Ursprungligen 
det framsatta brödet som de första kristna med-
förde till sina nattvardsmåltider. Så småningom 
blev det benämningen av de tunna, vita kakor av 
osyrat bröd som används vid nattvarden.

Oblaterna bakas
Sedan 800-talet gräddas oblater mellan två järn-
plattor med graverat mönster. När man bakade 
över öppen eld kunde man bara baka tre-fyra 
oblater åt gången. Numera bakar man i elek-
triska järn som påminner om våffeljärn och kan 
grädda 44 små eller tio stora oblater åt gången. 
De färdiga kakorna ser ut som gamla gram-
mofonskivor. När de har torkat stansar man ut 
oblaterna.

Oblatbageriet på Ersta Diakoni
11 februari 1909 började tillverkningen av obla-
ter på Ersta Diakoni.

Då var det främst pensionerade diakonissor 
som arbetade ideellt i oblatbageriet. Nu är det 
anställda som bakar, plus tio till tolv ideella som 
hjälper till i bageriet. Det bakas cirka 800 obla-
ter varje dag. 

Tack vare de ideella går bageriet med vinst 
och överskottet går till Erstas verksamhet för 
anhöriga till drogberoende och det skyddade 
boendet för kvinnor och barn. 

Krucifixet på oblaterna återfinns som altar-
tavla i Ersta kyrka.

När vi ser en oblat så får vi tänka att det är en 
symbol för evigt liv.

Annie Wernersson

Oblaten – symbol för gemenskap med varandra och Jesus

Oblater delas ut vid nattvarden i mässan.

Diakonstudent Britta Karlsson provar på 
att baka oblater på Ersta Diakoni när hon 
var där på besök 1994.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

A
ro

ns
so

n

Ersta diakoni
Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver 
sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning 
professionellt och icke-vinstsyftande. Verksam-
heten vilar på en kristen grund och de hjälper 
 människor i utsatta livssituationer.
www.erstadiakoni.se
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Förr kom de vid ett-tiden, men numera är de på plats redan kvart över tolv eller halv ett. Åtta herrar, 

vänner sedan ungdomstiden, träffas för att äta våfflor och dricka kaffe på Ljungsbro café & second hand. 

Stämningen är god och skojfrisk, frågar man 
något får man svar från flera håll, de fyller i åt 
varandra och vem som sagt vad är svårt för en 
tillfällig besökare att hålla reda på.

– Idag är vi nästan full styrka.
– Vi kör sjumanna, en kunde inte komma.
Efter en stund klarnar bilden av Våffel-

gubbarna. Saken är den att de spelar på hästar 
ihop, V75. Någonstans måste de ju vara när de 
diskuterar och framför allt när de fördelar vin-
sten.

– Vi har just fått 5:66 var av Gösta. Det är 
han som sköter om det.

Till att börja med samlades de uppe vid kanal-
dammen, vid Malfors, men när kyrkan öppnade 
kafét vid torget hamnade de där.

Men varenda dag, alltså varenda dag kafét är 
öppet? 

– Du förstår, vi är alla änklingar, alla utom 
en. Så det blir en fast punkt. Så får man prata 
en stund.

– Vi brukar lufta Dagens Bekymmer. Och så 
pratar vi om kvinnor.

– Ja, med kvinnor är det bara bekymmer.
– Inte bara. 
Våfflorna är inga bekymmer. De går ner hur 

lätt som helst. Tisdag till fredag. Goda är de, och 
några folkhälsoaspekter på dieten har de inte be-
svärats av. Jo, en av herrarna undviker för när-
varande våfflorna ibland:

– Medicinmannens order!
En annan äter hellre glass.
– Det kan hända att det slinker ner en hallon-

grotta också en och annan gång.
Det är dags att korrigera det där om att alla är 

ungdomskamrater. En är nämligen inflyttad. Vis-
serligen på 1960-talet, men ändå. Det är Janne 
Widén, den ende av gubbarna som är med i Man-
grant, Svenska kyrkans verksamhet för män i Vre-

ta klosters församling. Därför skippar han våff-
lorna varannan torsdag, när Mangrant har möte.

– Jag har försökt länge att få med de andra, 
men det är hopplöst.

Blir de inte trötta på våfflor, Dagens bekym-
mer och hästsnack?

– Nej då. Du vet, det går ett par timmar, man 
har trevligt och det är en fast punkt i tillvaron.

– Samvaron är det viktigaste. Den är nummer 
ett. Våfflorna kommer tvåa. Men visst är det 
trevligt att äta något när man sitter och pratar.

Bulle Davidsson

Våffelgubbarna sitter i skuggan utanför Ljungs bro café & second 
hand. Lasse Nilsson, Lasse Lindbäck, Hasse Lindbäck (ja, de är 
bröder), Gösta Nilsson,  Lennart Andersson, Karl-Inge Karlsson 
och Janne  Widén. Tommy Uckner saknades i gänget denna gång.

Caféet blev en mötesplats för ”Våffelgubbarna”
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Hur går det för Ljungsbro café 
& second hand?

Vi har så roligt och det går bättre och bättre. 
Kundunderlaget ökar hela tiden. Det går lite 
sämre under semestertider, dock har vi för-
dubblat siffrorna jämfört med samma tid förra 
året. Second hand-sidan ökar, men tyngd-
punkten ligger på cafédelen. 

23 mars-23 juni i år sålde vi 270 liter glass! Vi har 
Linköpings billigaste glass och största kulor. Allt 
enligt föreståndaren Helén Johansson, som till-
lägger att utan alla duktiga volontärer hade det 
aldrig gått.

Kristina Öhman

Öppettider:
Tisdag-fredag 10.00-17.00

Lördag  10.00-14.00

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

www.ljungsbrocafe.se

hembakat • ekologiskt • fairtrade 
kaffe • te • pastasallad • räkmackor 
bullar • kulglass • interiör • kläder 

Kom med som volontär på 
Ljungsbro café & second hand!

Kom med i det glada gänget av volontärer som 
gör det möjligt att ha ett café öppet i centrala 
Ljungsbro. 

Uppgifter man kan ha är till exempel att stå 
i kassan, diska, servera, göra smörgåsar och 
sallader, baka, sortera second hand-varor, 
prissätta och ställa upp. Du kan medverka då 
och då eller ofta, beroende på hur mycket tid 
du vill lägga på det.

Volontärer bjuds in till särskilda volontärträffar 
då man hittar på något kul tillsammans.

Kontakta föreståndare Helén Johansson eller 
kom in på caféet om du är intresserad.

Föreståndare Helén Johansson.

Du behövs!

Mat i Bibeln
Maten symboliserar Guds omsorg och kärlek till 
sin skapelse. Mat är Guds gåva till oss. 

Frukten i Edens lustgård
Eva luras av ormen att äta av den förbjudna frukten. Frukten som ger 
kunskap om ont och gott. Det resulterar i att Adam och Eva blir ute-
stängda från Edens lustgård.
1 Mos 3

Ett land som flödar av mjölk och honung
Gud ska rädda israeliterna från Egyptens plågor och slaveri för att sedan 
ta dem till ett rikt land.
2 Mos 3:8

Regnar manna från himlen
Israeliterna som flytt från Egypten är rädda för att dö av svält i öknen 
så Gud låter manna regna över dem så de kan baka bröd och göra grytor. 
2 Mos 16:4

Bröllopsfesten där vatten blev vin
Jesus första under. Vinet tog slut och Jesus förvandlade vattnet i krusen 
till vin så festen inte skulle bli förstörd.
Joh 2:1-11

Lärjungar var fiskare
Några av lärjungarna var fiskare innan de började följa Jesus.
Matt 4:18-22

Jesu liknelser
Jesus använder ofta mat i sina liknelser, bland annat liknade han rätt-
färdiga människor vid ätliga fiskar och onda människor vid oätliga.
Mark 1:17 och Matt 13:47-50

Den förlorade sonen
I Jesu liknelse om den förlorade sonen så slaktades gödkalven när sonen 
till slut kommer hem.
Luk 15:23

Brödet och fiskarna 
Jesus och lärjungarna delade ut fem bröd och två fiskar som  
räckte till 5000 man. Dessutom blev det tolv fulla korgar över.
Matt 14:13-21

Sista måltiden 
Jesus sista måltid med sina lärjungar då han instiftade nattvarden, 
samma nattvard som firas än idag. Då delar man i gudstjänsten ut bröd i 
form av oblater och vin i en bägare.
Luk 22:14-20

Bibelkoden
Bibelcitat förkortas för 
att de inte ska ta så stor 
plats i källhänvisningar. 
Första delen är en för-
kortning av bibelboken,  
t. ex. Matt för Matteus-
evangeliet. Siffrorna som 
följer är kapitelnummer 
och efter kolontecknet 
kommer versnumret.
Är det ett bindestreck 
och ett nummer till så ska 
man läsa till och med den 
versen.

Finns inget kolon och 
versnummer så syftar 
man på hela kapitlet.

Matt 14:13

Matteus-
evangeliet

Kapitel 14

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

30 aug Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka 

Kvällssmörgås i sockenstugan.

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

4 sept Tisdag
14.00 Mässa   vreta klosters kyrka

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

Samling för alla nya konfirmander med föräldrar.

16 sept 16 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

CantaNova.
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka

23 sept 17 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  stjärnorps kyrka
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

27 sept Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka 

Kvällssmörgås i sockenstugan.

29 sept Lördag
12.00 Hemvändardag flistads kyrka 

Andakt och lunch.

30 sept Den helige Mikaels dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Novisklubben.
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka 

Vokalensemblen Vox Calluna,  
Matilda Senewiratne, piano.

14 okt Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Novisklubben.
16.00 Mässa  flistads kyrka

20 okt Lördag
16.00  Minimusikal  bergs församlingshem

21 okt 21 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka

25 okt Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst stjärnorps kyrka 

Kvällssmörgås i sockenstugan.

28 okt 22 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka

november
1 nov Torsdag
19.00  Musikgudstjänst allhelgonakyrkan

2 nov Fredag
17.00  Stilla orgelmusik vreta klosters kyrka

3 nov Alla helgons dag
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
16.00 Ljusgudstjänst stjärnorps kyrka

4 nov Sön efter alla helgons dag
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Vokalensemblen Vox Calluna,  
Matilda Senewiratne, piano.

18.00 Ljusgudstjänst  vreta klosters kyrka
18.00 Psalm- och ljusgudstjänst ljungs kyrka

11 nov 24 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

Novisklubben.
16.00 Mässa  flistads kyrka

18 nov Sön före domssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Mässa  stjärnorps kyrka
18.00 Musikgudstjänst vreta klosters kyrka

22 nov Torsdag
18.30  Vardagsgudstjänst med musik stjärnorps kyrka

25 nov Domssöndagen
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan
16.00 Gudstjänst  flistads kyrka

Med reservation för ändringar.

Söndag 2 sept 18.00
u Ljungs kyrka
Musikgudstjänst 
”Tacka Herren, ty han är god”
Församlingens vuxenkörer  
och instrumentalister

Söndag 23 sept 18.00
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst
”Höstpastoral”
Kjell Fagéus, klarinett
Love Derwinger, piano

musikkalender
i samarbete med sensus

Morgonmässa 
i Allhelgonakyrkan 
onsdagar 9.00.

präster och senaste 
info om gudstjänsterna 
meddelas i annonsen i Corren 
Bostad på torsdagar.

= Se musik-
kalendern till 
höger för mer 
detaljer.

Kyrkskjuts
Församlingsbor får gratis 
kyrkskjuts till och från för-
samlingens kyrkor i samband 
med gudstjänster.

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

Dramavandringar vid Vreta 
klosters kyrka
Starka kvinnor i Vreta
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

Foto: Arne Land

Hemvändardag  
i Flistad
Lördag 29 sept  
12.00
Andakt och lunch. Söndag 7 okt

Orgeljubileum!
Stjärnorps och Ljungs  
orglar 30 år
Musikgudstjänster  
med orgeln i centrum

16.00 Stjärnorps kyrka
På orgelpallen: Sara Michelin

18.00 Ljungs kyrka
På orgelpallen: Mark Falsjö

Båda tillfällena inleds med möte 
med organisten och enkelt fika en 
halvtimme före utsatt tid.

oktober
7 okt 19 sön i trefaldighet
11.00 Högmässa   vreta klosters kyrka
11.00 Mässa  allhelgonakyrkan 

KFUM-kören.
16.00  Orgeljubileum! stjärnorps och 
18.00    ljungs kyrkor

Allhelgonahelgen
Under allhelgonahelgen  håller 
församlingens kyrkor extra 
 öppet för att ge möjlighet till en 
stilla stund och ljuständning.

Lördag 20 okt 16.00
u Bergs församlingshem
Minimusikal  
”Söka och finna” 
av Christina Lövestam och Georg Riedel
Barnkörerna DoReMini och Young Voices

Torsdag 1 nov 19.00 
u Allhelgonakyrkan
Musikgudstjänst
Johanna Davidsson, Boel Staf  
och Peter Termeden, sång

Fredag 2 nov 17.00 
u Vreta klosters kyrka
Stilla orgelmusik

Söndag 4 november 18.00 
u Ljungs kyrka
Psalm- och ljusgudstjänst
Vokalensemblen Vox Calluna 
Matilda Senewiratne, piano

Söndag 18 nov 18.00 
u Vreta klosters kyrka
Musikgudstjänst

Torsdag 22 nov 18.30 
u Stjärnorps kyrka
Vardagsgudstjänst  
tillsammans med Stjärnorps kyrkokör
Kvällssmörgås i sockenstugan
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Lantbrukare Leander Johans-
son var född i Säby 1889. Efter 
några år på Krängstad Tysk-
gård kom han som arrendator 
till Sjögestad Boställe 1918.

1935 köpte han gården av 
staten, som tidigare hade ägt alla 
länsmansboställen. Samma år 
avvecklades befattningen kron-
länsman och vi fick landsfiskaler.

1941 gifte sig Leander med 

Agnes Karlsson, född 1894 
från Å på Vikbolandet. Agnes 
var då husföreståndarinna vid 
Stora Bjällösa.

Engagerad på många håll
Leander var en intresserad och 
driftig lantbrukare och gjorde 
ett antal grundförbättringar på 
sin gård. Han var aktiv inom 
jordbrukarnas föreningsrörelser 

och även engagerad inom det 
kommunala som ledamot i kom-
munalfullmäktige, kommunal-
nämnden och skolstyrelsen 
samt ordförande i nykterhets-
nämnden och arbetslöskommit-
tén. Vidare var han ordförande i 
Vreta klosters Blåbandsförening 
i många år. För Vreta kloster-
borna blev han känd som auk-
tionist på syföreningarnas auk-
tioner i flera decennier.

Gården utarrenderas  
och säljs
1950 slutade Leander som lant-
brukare 61 år gammal och hade 
auktion på gården den 31 mars. 
Allt lösöre och djuren såldes för 
33 000 kronor. Gården utarren-
derades och arrendatorfamiljen 
bosatte sig i arbetarbostaden. 
Nu fick Agnes och Leander tid 
för sina höns som de hade kvar, 
och sin trädgård. Varje lördag 
åkte de till Stora torget i Lin-
köping och sålde ägg, slakthöns 
och alster från trädgården.

Historisk gård
Sjögestad by är Vreta klosters 
största by med en spännande 
historia. Den nämns första 
gången 1295.

Sedan 1600-talet har krono-
länsmannens boställe funnits 
här, liksom Postgården med sin 
postbonde, tingshus med arrest 
och gästgivaregård. Östergöt-
lands första lantbruksskola låg 
här 1842-1855.

Leander Johansson köpte Länsmansgården
1758 brann tingshus och gästgivaregård med flera 

hus, men kunde ganska snart byggas upp igen.

Elden är lös!
1961, den 28 september, kom elden lös igen. Bran-
den började i Boställets ladugård, där en tjur och fyra 
kalvar innebrändes. Elden spreds sig till Järngårdens 
ladu gård, som låg bara tio meter därifrån. Vidare 
brann ett trevånings magasin och vagnsbod med verk-
stad ned på Järngården.

Samma år kom Olle Lager till Bostället, som ny 
arrendator. Han köpte sedan Bostället av Leander Jo-
hansson.

Nu gymnasium och Vreta kluster
Nu är Region Östergötland ägare till Postgården, 
Källgården, Bostället och Järngården, där djurstallar 
byggdes 1975. Av Leander Johanssons Länsmansgård 
är bara Agnes och Leanders hönshus och raden björ-
kar runt trädgården kvar. Idag finns där istället Vreta-
gymnasiets expedition och undervisningslokaler samt 
elevbostäder och arbetsmarknadsprojektet Drivbänk. 
Även Vreta kluster ligger på Boställets marker.

Leander avled 1964 och Agnes 1973. De är be-
gravda på Vreta klosters kyrkogård väster om Sten-
boden – bisättningskapellet.

Arne Karlsson

Nydöpta församlingsbor
21 maj-7 aug

Winston Ewertsson

Wilma Johansson

Helga Karlefur

Ida Linnér

Tage Ljungberg

Alfred Roseen

Molly Sandell

My Strömberg

Amanda Weibull

Boka dop
Välkommen att döpas i 
Vreta klosters försam-
ling. Möjlighet för barn-
dop 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

Kyrkoherde-
porträtt
Nu har porträttet 
på Sverker Linge 
hängts i försam-
lingshemmet i 
Berg tillsammans 
med fotoporträt-
tet av Per Edler. 
Foto porträttet på Hans-Göran Karls-
son är flyttat till församlingens rum i 
Prästgården.
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HÖSTSTART!

Skolbarnsgrupper i Bergs församlingshem
Kom och lek och pyssla, lär dig mer om Bibeln, käka mellanmål och fira andakt. Mellanmål serveras i 

alla grupper och både detta och deltagandet är gratis. 

För information och anmälan, hör av dig Maria Berg Karlsson.

Måndagsklubben
Årskurs 0-1
Måndagar 13.00-15.00

Start 27 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

Torsdagsklubben junior
Årskurs 2-3
Torsdagar 13.00-15.00

Start 30 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

Torsdagsklubben senior
Årskurs 4-6
Torsdagar 15.00-17.00

Start 30 augusti. 
Ledare: Maria Berg Karlsson

(Sjung gärna i kören Young Voices 
efter Torsdagsklubben, se sidan 17.)

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

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

Start 31 augusti. 
Ledare: Annie Wernersson

Grupper och körer för barn

Bibeln och pyssel med posten
Om du vill lära dig mer om Bibeln och kyrkan 

hemifrån kan du vara med i Barnklubben eller 

Brevklubben. 

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

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

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

Kontakta Maria Berg Karlsson för mer  
information och anmälan.

Kontaktuppgifter  
till de anställda finns på sidan 3.
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Barn och sång
Visst är det roligt att redan från tidig ålder få sjunga tillsammans med andra! Man övar varje vecka 

och medverkar ungefär en gång i månaden i gudstjänster och andra sammanhang. Ibland sjunger 

man tillsammans med någon annan av församlingens körer, en häftig upplevelse! 

DoReMini
Körkul för barn i årskurs 0-2. 

Övar torsdagar 16.00-16.40  
i Bergs församlingshem.

Start 30 augusti. 
Körledare: Karin Alinder

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

Young Voices
En kör för barn i årskurs 3-6.  

Övar torsdagar 16.50-17.35  
i Bergs församlingshem.

Start 30 augusti. 
Körledare: Karin Alinder

(Om du går i årskurs 4-6, var gärna 
med på Torsdagsklubben senior 
innan körövningen, se sidan 16.)

Novisklubben
En grupp för barn i årskurs 1-3 
med sång, pyssel, lek och bibel-
berättelser.

Träffas tisdagar 16.30-18.00  
i Stefansgården.

Start 28 augusti. 
Vid intresse, kontakta ledarna 
Lisbeth Christiansson eller Annie 
Wernersson

Nytt upplägg

Foto: Lars Ekelund
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HÖSTSTART!

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

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

För information, kontakta Karin Alinder

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

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

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

görs gemensamma projekt mellan körerna.  

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

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

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

Övar torsdagar 19.00-21.00  
i Bergs församlingshem.

Vid intresse, kontakta Leif Beling,  
leif.beling@vretagarden.se eller  
070-545 46 81 

Stjärnorps kyrkokör
Blandade röster och blandade åldrar! 

Övar onsdagar 15.00-16.30  
i Stjärnorps sockenstuga.

Upptaktsdag med Stella Vocalis 
lördag 25 augusti.

Vid intresse, kontakta körledare 
Karin Alinder

CantaNova
En kör med varierad repertoar som 
består av både män och  kvinnor. 
Samarbetar ibland med andra 
 musiker och grupper. 

Övar torsdagar 19.00  
i Stefansgården.

Vid intresse, kontakta 
körledare Lisbeth Christiansson

Flistads körgrupp
En körgrupp som övar några 
torsdag kvällar per termin i Flistads 
församlingshem och medverkar i 
gudstjänst någon gång per termin.

Vid intresse, kontakta körledare 
Lena Gustafsson

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

Övar tisdagar ojämna veckor 
19.00-21.00 
i Bergs församlingshem.

Upptaktsdag med Stjärnorps 
 kyrkokör lördag 25 augusti.

Vid intresse, kontakta körledare 
Karin Alinder

Vox Calluna
En vokalensemble med åtta damer 
med varierande repertoar.

Övar måndagkvällar  
i Stefans gården.

Vid intresse, kontakta körledare 
Lisbeth Christiansson 
För närvarande är ensemblen 
fulltalig.

Körer och musik för ungdomar och vuxna

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

Övar tisdagar jämna veckor 
 19.00-21.00  
i Bergs församlingshem.

Vid intresse, kontakta  
ledare Karin Alinder

Fo
to

: M
ag

nu
s 

A
ro

ns
on

/I
KO

N

Fo
to

: A
le

x&
M

ar
ti

n/
IK

O
N

Fo
to

: L
ar

s 
Ek

el
un

d

Kontaktuppgifter  
till de anställda finns på sidan 3.



Kyrkbacken 3 – 2018Kyrkbacken 3 – 201820 21

HÖSTSTART!

Mat & Prat
Mötesplats onsdagkvällar 17.00-20.30   
på Ljungsbro café & second hand.

19.00 serveras soppa
19.30 program och samtal
20.30 är vi färdiga

Olika programpunkter varje gång.

Start 26 september. Avslutning 21 november.

Kontaktperson: Andreas Sneckenberg

Soppa på Hansgården
Torsdagar 11.30 
30 kr/person
Start 20 september.

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

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

datum plats  
26 sept Stjärnorps sockenstuga

2 okt Flistads församlingshem

31 okt Stjärnorps sockenstuga

6 nov Flistads församlingshem

28 nov Stjärnorps sockenstuga  

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

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

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

Start 12 september 14.00 i Stefansgården.  
Vi träffas varannan onsdag. Programmet kom-
mer finnas på församlingens hemsida.

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

Mangrant
En grupp för män som är intresserade av teknik, 
samhälle och social samvaro. 

Träffas i Stefansgården onsdagar 13.00-15.00, 
varannan vecka under höst- och vårtermin. Börjar 
med middagsbön (för den som vill) och därefter 
program eller studiebesök som avslutas med 
social samvaro (kaffe). Program kommer finnas på 
församlingens hemsida.
Planeringsgrupp: Arne Pihlström, Jan-Erik 
 Eriksson, Sören Wass och Mattias Sahlman.
Start 19 september.

Kontaktperson: Mattias Sahlman, 013-665 44

Stickcafé
En mötesplats för dig som gillar att sticka i ge-
menskap med andra. Ta med ditt arbete och kom 
med! Fika serveras för 20 kr kontant.
Första måndagen i månaden 18.00-21.00 på 
Ljungsbro café & second hand. 
Start 3 september.

Kontaktperson: Anna Friberg, 070-600 76 09

Syförening
Upptakt för nya och gamla medlemmar med 
mässa 4 september 14.00 i Vreta klosters kyrka, 
där efter inbjuder Vreta klosters kyrkliga syfören-
ing till kaffe och samkväm i Bergs församlingshem.

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

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

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

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

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

Ledare: Jens Lagnestam

Träffar, grupper och mötesplatser
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Obs, ny tid!

Kontaktuppgifter  
till de anställda finns på sidan 3.
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Här är höstens korsord. Skicka lösningen senast 20 okt 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: Hans Lindblad och Arne Enckell, Ljungsbro samt Greta Josefsson, Flistad. 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

Goda förutsättningar!
Nu när större delen av sommaren är över rullar snart  
verksamheten igång med grupper av olika slag och med 
konfirmandträffar. Vid en kort tillbakablick på våren 
kan vi konstatera att:
•  Askgravlunden på Vreta kloster kyrkogård är nu ta-

gen i bruk.
•  Arbetet med restaureringen av Klosterhuset går i 

stort sett enligt planen och förväntas bli klart under 
hösten.

•  Tillströmningen av turister från när och fjärran som besökt 
vår bygd, inte minst Vreta kloster kyrka, har som vanligt 
varit stor.

Budget 2019
Planeringen inför 2019 har startat och snart påbörjas budget-
arbetet. Förutsättningarna ser goda ut och efter några år med 
underskott på grund av restaureringsarbeten och anläggning 
av Kyrktorget så siktar vi mot ett nollresultat för 2019.

Visitation
Den 31 maj 2015 gjorde biskop Martin Modéus en biskops-
visitation i vår församling och i november kommer den att 
följas upp genom att kontraktprosten Maria Åkertröm gör 
en prostvisitation. Visitationen innebär att Maria kommer att 
följa vår verksamhet några dagar. Visitationen avslutas med 
en gudstjänst i Vreta kloster kyrka.

Ny medarbetare
Vår kyrkomusiker Lena Gustafsson kommer att gå i 
pension i höst och vi har redan lyckats rekrytera en 
ersättare till henne, nämligen Mark Falsjö som är 
organist, se sidan 24.

Ola Mårtenson 
Kyrkorådets ordförande
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PPSSAALLMMEENN
”Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
aaaaaa aaa och ser.”

Tack och hej!
I slutet av september är det dags för mig 
och min familj att flytta till mina hem-
trakter i Skaraborg.

Jag är glad och tacksam för de år jag 
fick i Vreta kloster och kommer minnas 
tiden och er jag mött med värme i hjärtat.

Allt gott önskar Hanna Hummelbo,  
kommunikatör i Vreta klosters församling

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



Returadress: Vreta klosters församling, Box 64, 590 70 Ljungsbro

Kyrkbacken 3 – 201824

Det är inte för sent!
Du kan fortfarande anmäla dig som konfirmand.

Be there!

www.svenskakyrkan.se/vretakloster/konfirmand

Sista anmälningsdag är 1 september. 

Anmäl dig via hemsidan  
eller kontakta Annie Wernersson  

013-655 83, 076-106 55 83  
annie.wernersson@svenskakyrkan.se

Du har väl sett filmen...?
Den finns på hemsidan.

Mark Falsjö börjar sin tjänst 22 september och 
välkomnas i högmässan 23 september 11.00 i 
Vreta klosters kyrka.

Mark Falsjö – ny kyrkomusiker i församlingen
I och med Lena Gustafssons pension anställs nu Mark som ny musiker i församlingen. 
Han föddes i Arboga, växte upp i Stockholm och bor nu i Vikingstad med sin hustru 
Maria.

Efter genomgånget musikgymnasium blev det studier på Kungliga Musikhögskolan 
som slutade med diplom i orgelspel och utlandsstudier i Belgien och England. Han har 
verkat som bland annat frilansande konsertorganist, arbetat som musikproducent vid 
Sveriges Radio P2 och de senaste fem åren som kyrkomusiker i Norrköping.

1. Vad är det bästa med att jobba som kyrkomusiker?
Att med god musik hjälpa till att förmedla och förstärka gudstjänstens budskap.

2. Favoritpsalm?
Nr 175 ”Den signade dag” utan tvekan och utan konkurrens.

3. Vad gör dig glad?
Min kära hustru Maria.

4. Vilket/vilka instrument behärskar du och vilket är favoriten?
Orgel, piano och cembalo. Favorit? Valet står mellan piano och orgel.

5. Plats du gärna återvänder till?
Lübeck, speciellt Ratskeller där jag friade till Maria.

5 snabba


