
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

u närmar vi oss både fastetiden och våren. Fastetiden är en tid som vill få oss att 
”vårstäda” vårt inre, både själsligt och kroppsligt. Vi får en chans att stanna upp 

och rensa bort sådant i oss som inte är bra för varken oss själva eller andra så att vi kan 
få frid. Jag ska berätta en lite saga som handlar om just detta: FRID! 
 

”För länge sedan utlyste konungen i ett land långt borta en tävling. Den konstnär som kunde måla 
en tavla som föreställde Sann frid, skulle få riklig belöning. Under de kommande månaderna 
strömmade bidragen in. Efter att länge och väl ha studerat tavlorna, stod valet till sist mellan två 
olika bidrag. Den första tavlan var en oerhört vacker bild av ett berg vid en sjö. De höga bergen 
med sina snöklädda toppar kontrasterade vackert mot den djupblå himlen. Bergen och träden av-
speglades kristallklart i den blanka vattenytan i sjön. Konungen tyckte mycket om tavlan, men den 
var inte en självklar vinnare. Den andra tavlan var helt olik den första. Den föreställde ett bru-
sande vattenfall, där vattnet störtade ner längs en bergvägg. Himlen täcktes av mörka moln, som 
gav intrycket av att ett oväder var på väg. Men den som tittade riktigt noga på tavlan upptäckte 
att alldeles i kanten av de störtande vattenmassorna, på en utskjutande klippa i bergväggen, hade 
konstnären målat en fågel i sitt bo. Fågeln låg trygg, trots oron runtomkring. ”Det här är den vin-
nande tavlan" sa konungen till sist. "För sann frid är inte frånvaro av storm. Sann frid är att hitta 
lugnet mitt i stormen.”  
 

ånga av oss känner oro och stress och längtar efter frid. Vi lever nu i vårt mest 
stressade samhälle någonsin och vi är alltid nåbara. Vi har fler valmöjligheter än 

någonsin, både i utbud av varor, fritidsaktiviteter eller utbildning, och jag vet inte hur 
många gånger jag hört någon eller jag själv säga: Bara jag får lite semester snart så jag kan 
vila upp mig och ladda batterierna så ordnar det sig nog. Så kommer sommaren, se-
mestern, och regnet, och värmen uteblev, och plötsligt är semestern över och det är dags 
att återgå till arbetet eller skolan, vardagen, och paniken kommer! Hjälp, jag har ju inte 
hunnit vila! Så trixet är att hitta en frid och ett lugn som håller även när det stormar om-
kring oss. Att hitta en frid och ett lugn som bär ÄVEN då molnen på himlen är som 
mörkast, när vardagen som tråkigast, arbetet eller livet som stressigast. Så kanske kan vi 
lära lite av vinnartavlans motiv i min berättelse? Att precis som den lilla fågeln var i 
NUET och inte tänka på orosmolnen som hopar sig runtomkring oss. För just där och 
då fanns det frid i fågelns lilla bo och boet var fast förankrat i en stadig klippa. För mig 
är den klippan Gud. I psaltaren står det: "Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han 
låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro… I 5 Mosebok står:  
Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. 
Var inte rädd, tappa inte modet!” Och i Johannesevangeliet säger Jesus såhär: Frid lämnar 
jag efter mig åt er. Min frid ger jag er.  
 

år frid måste vi lära oss att bära med oss, inom oss, så att den inte påverkas av väder 
och vind, arbete eller ledighet, utan blir en frid som ALLTID finns där och blir ut-

gångspunkten för vårt livs alla dagar. 

Kyrkoherde Anita Waernqvist 
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Den 21 oktober bjöds de församlings-
bor som under det andra halvåret 
2018 fyllt eller skulle fylla 80, 85, 90 år 
eller mera in till högtidsuppvaktning i 
församlingshemmet i Södra Vi.  Marie 
Marklin ledde gudstjänsten, kaffe och 
smörgåstårta serverades och jubila-
rerna gratulerades med choklad och 
varsin ros.  Som avslutning på dagen bjöds det på sång och musik med Putte Skog.  

 Jubilarerna var, stående 
fr vänster: Elsa Antons-
son, Leif Nilsson, Sigyn 
Järpén, Anne-Gerdh Nils-
son, Lars Olsson, vår 
präst Marie Marklin, 
Lennart Andersson, Hå-
kan Samuelsson, Gunn-
Britt Pettersson Sittande 
fr vänster: Kerstin Lind-
blad, Margit Petersson, 
Irene Hultman, Ingegärd 
Andersson och Asta 
Strömkvist.  

 

Den 19 januari provade vi att ha en ekumenisk 
Taizegudstjänst i Södra Vi Missionskyrka. Det blev en 
väldigt trevlig stund med massor av ljus och mycket 
sång varvat med tänk-
värda bibelord där det 
gavs utrymme att stanna 
upp och reflektera över 
livet, tro och hopp. En 
taizégudstjänst är inspi-

rerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé i Frankrike. Ge-
nerellt hålls ingen predikan, istället byggs gudstjänsten upp 
kring meditativa sånger, tystnad och textläsning. Speciellt för 
en Taizégudstjänster är sjungandet av speciella sånger från 
Taizé. Sångerna är korta, oftast bara en eller ett par fraser, och sången sjungs flera gånger i 
följd. Det finns Taizésånger på olika språk, och man sjunger antingen på originalspråket, eller 
på en översatt variant. Ofta finns även stämmor som vissa kan sjunga om de vill. Vi planerar 
redan nu att ha en ny Taizégudstjänst i Missionskyrkan den 16 november.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andakt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommuniteten_i_Taiz%C3%A9
https://sv.wikipedia.org/wiki/Predikan


 

  
 
 

 

 

 

 

17/3 11.00 2 Sönd i Fastan Gudstjänst i förs.hemmet, enkelt kaffe 
20/3 11.00 Onsdag Sopplunch i förs.hemmet. Soppa, bröd, kaffe mm 30:- 
24/3 11.00 J Marie bebåd.d Gudstjänst med önskepsalmer och lunchgemenskap i 

förs.hemmet  
27/3 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
3/4 11.00 Onsdag Sopplunch i förs.hemmet. Soppa, bröd, kaffe mm 30:- 
12/4 18.00 Fredag Konsert med ”The Pink Cadillac Band” 
14/4 11.00 Palmsöndagen Mässa och Lekmannaförbundets stiftskonvent, sång Jan 

Henriksson, trumpet Ronnie Lindblad 
18/4 18.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa med bordsgemenskap 
21/4 11.00 Påskdagen Påskdagsmässa, medverkan av kyrkokören, Juniorkören, 

Jenny o Mattias Engå samt konfirmanderna, därefter serve-
ras påsklunch för alla i församlingshemmet 

24/4 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
27/4 18.00 Lördag Musikgudtjänst med bland andra Lennart Sjöstedt, Jan 

Henriksson och Ann-Marie Daag Albrechtsson  
5/5 11.00 3 Sönd i Påsktid Konfirmationsgudstjänst med mässa 
12/5 11.00 4 Sönd i Påsktid Gudstjänst med högtidsuppvaktning i församlingshem-

met, kaffeservering och underhållning  
26/5 18.00 Bönsöndagen Musik i försommartid med kyrkokören och solister 
29/5 10.30 Onsdag Mässa på Vidala 
9/6 11.00 Pingstdagen Friluftsgudstjänst i Brunnsparken med kören o Vimmerby 

Musikkår, efter gudstjänsten serveras sommarlunch 
16/6 11.00 Hel Tref dag Friluftsgudstjänst i trädgården hos Sonia och Lasse Karls-

son, Stationsallén 18, Södra Vi 
21/6 21.00 Midsommarafton Sång och musik i Midsommarkvällen 
23/6 10.00 Johannes döp.dag Gudstjänst i Kröngårdskyrkan, kör 
26/6 10.30 Onsdag Gudstjänst på Vidala 
3/7 10.30 Onsdag Friluftsgudstjänst på Vidala med kaffe och ostkaka och 

musikunderhållning     
                                                    

                       Skärtorsdagsmässa i Södra Vi kyrka     

Denna kväll delar Jesus en sista måltid med lärjungarna och instiftar samtidigt nattvarden. 

Jesus ger här en aning om det nya förbundet: att Guds son offrar sig för att rädda den som 
tror på honom. Detta löfte får vi också ta del av i nattvarden. På skärtorsdagen firas mässa 
med enkel nattvard i kyrkan då vi sitter tillsammans kring ett långbord och bryter brödet 
och delar vinet mellan oss. Prästen läser instiftelseorden. Efter den enkla mässan så kläs 
altaret av och vi stillar oss inför långfredagens allvar. 



 
 
 
 
 
 
10/3 11.00 1 Sönd i Fastan Gudstjänst 
28/3 11.00 Torsdag Dagledigsamling med RPG, Isabelle Jendestam berättar 

om sin praktik i Klara kyrka. Andakt, servering, lotterier 
7/4 11.00 5 Sönd i Fastan Gudstjänst i förs.hemmet, enkelt kaffe 
19/4 11.00 Långfredagen Musikgudstjänst med kyrkokören m fl 
19/5   8.00 5 Sönd i Påsktid Friluftsgudstjänst i Skyttorp  
2/6 11.00 Sönd f Pingst Friluftsmässa i Fängebo 
22/6 11.00 Midsommard Mässa, sång och musik med Marianne Nilsson 
30/6 18.00 2 Sönd i Tref Musikgudstjänst, sång o musik med Carl-Johan Wallentin 

och Lennart Sjöstedt 
 
 
 
 
 
 
13/3 19.00 Onsdag Ydreforsgudstjänst i Brosjögården, Ydrefors. 
31/3 11.00 Midfastosönd  Fastegudstjänst, sång av Gullvi-kören, kaffe, lotterier mm  
22/4 11.00 Annandag Påsk Gudstjänst med sång av Jan Henriksson, kaffe o våfflor 
30/5 11.00 Kristi him.f.dag Ekumenisk gudstjänst i Elim  
7/7 18.00 3 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst vid klockstapeln, kaffe 

 

Bönbord och presentskåp   Att be är att gå in i sitt eget 

hjärta, ge ord åt det som vi har där inne av tankar, käns-
lor, längtan eller upplevelser och sedan ge det till Guds 
hjärta. Ibland försöker vi kanske göra det svårare än det 
är. Det finns inte bara ett sätt att be. Bönen är ibland tyst 
- ibland utsagd, ibland lång – ibland kort, ibland färdigfor-

mulerad – ibland formulerad för stunden, ibland handlar den om mig själv – ibland handlar 
den om andra. Bön är inte alltid lätt, men det är enkelt. För att det ska vara bön så innebär 
det alltså att jag och Gud alltid är med. Och bönen blir vägen mel-
lan mitt innersta och Guds innersta. Vid vårt bönbord kan du själv 
skriva en bön och lägga i korgen. Alla böner som finns där lyfts 
fram i gudstjänsten. Din bön är mellan dig och Gud och ingen an-
nan läser den. 

Ta gärna en titt i vårt presentskåp, där kan du hitta presenter 

både till andra och dig själv. Om du vill handla så prata med någon 
ur personalen. Många av sakerna är tillverkade i Israel och Pales-
tina och är gjorda i olivträ. 



Bianca döptes i Djurs-
dala kyrka den 10/11. 
Mamma och pappa 
heter Amanda Borg  
och Andreas Brodin. 

Döpta: 
10/11  Molly Paula Margareta Sverre  
10/11  Bianca Linnéa Borg 
9/12  Sigge Sten Vilhelm Åberg 
23/12  Evelyn Tina Perz 
5/1  Liam Svenne Paul Johansson 
5/1  Elsa Pia Veronica Margareta Magnusson  
26/1  Milan Patrick Henry Holm 
27/1  Calvin Lars Robert Valfrid Frejd 
9/2  Ceddi Per Martin Knutsson 
9/2  Harry Emanuel Johansson 
23/2  Oscar Tim Alexandersson 
23/2  Alva Sigrid Adéle Johansson 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vigda: 27/10 Niklas Johansson & Duangchan Meethian,   
   Södra Vi-Djursdala församling 
  23/12 Ethan Perz & Andrea Dagsdotter, Georgia, USA 
 
 
Församlingsbor som avlidit 
10/11 Eva Larsson 31/12 Sven Lindblad 15/1 Laila Lindén   
4/12 Ingemar Alvin 3/1  Per Olsson  27/1 Gullvi Schwab 
27/12 Lennart Lindblad 14/1 Lars-Göran Tapper 14/2 Ing-Marie Henriksson 
    

Sigge döptes den 9/12 i Södra Vi 
kyrka. Han är son till Matias 
Åberg och Leena Tidman Åberg.  

Niklas Johansson & Duangchan 
Meethian vigdes i Djursdala kyrka 
den 27/10. Vigselpräst var Marie 
Marklin. 

Da’n före doppareda’n, den 23/12, döp-
tes lilla Evelyn i Södra Vi kyrka och 
mamma Andrea Dagsdotter och pappa 
Ethan Perz gifte sig. Präst var Anita 
Waernqvist. 

Milan döptes den 26/1 i 
Djursdala kyrka. Milan är 
son till Michaela Karlsson 
Toresson och Rasmus Holm.  



Med alla sinnen 

I vår studiecirkel 
 ”Med alla 
 sinnen” pratar  
vi b.la om guds- 
bilder, bön och om männi-
skor i bibeltexter. Vi gör det 
på lite annorlunda vis då vi 
använder oss av bilder och 
färger, musik och andra me-
toder som talar till våra sin-
nen. Vi får låta oss inspireras 
och utmanas, få svar och 
ställa nya frågor.  Den 7 mars 
börjar vi igen och såväl nya 
som gamla deltagare är väl-
komna.  
Anmäl er till Pastorsexpedi-
tionen på tel 0492-207 35  
eller till Marie Marklin  
som leder cirkeln,  
tel 0492-207 84. 
 

Under månaderna som gått har 

vi firat flera gudstjänster med 
lite extra fokus på sång och  

musik. I november hade Södra Vi kyrkokör en 
sånggudstjänst tillsammans med Horn-Hyck-
linges kyrkokör både i Södra Vi och Horns kyr-

kor. På julkonserten den 3:e Advent bjöd 

Vimmerby Musikkår och Södra Vi kyrkokör, 
under ledning av Christer Printz och Lennart Sjöstedt, på 

sång och musik som gav oss en riktigt skön julkänsla. På 

Trettondagen firade vi musikgudstjänst i Södra Vi kyrka 
tillsammans med Johan och Gunilla Sigvardsson. Det 
blev en fin kväll med många applåder och härlig stäm-

ning. Ännu en fin och välbesökt musikgudstjänst firades 

när Atremus gästade Södra Vi kyrka i slutet av februari. 
Ann-Marie Daag Albrechtsson, Mathias Johansson och 
Marian Gigla bjöd då på ett blandat sång- och musikpro-
gram med allt från Taube till Buxtehude och Händel. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Årets församlingsresa går mot Växjö och Huseby bruk. Vi 
börjar dagen i Växjö där vi besöker det ”Psykiatrihisto-
riska muséet”. På muséet får vi en guidad visning av ut-
ställningen, som visar sjukhusets och mentalvårdens 
historia från medeltiden till idag.  
 
Efter besöket på muséet lämnar vi Växjö och beger oss  
mot Huseby bruk, där vi får en guidad visning av Huseby 
Slott.  Vi äter lunch och det blir också tid för att själva 
titta på bruksområdet. 
 
Anmälan till resan kan du göra till Pastorsexpeditionen 
på tel: 0492-207 35 och vi vill ha in anmälan senast 13/5. 
Priset för resan är 380 kr och då ingår lunch, entréer och 
visningar.  
 

Välkomna att följa med på en trevlig dagsutflykt! 



 

 
När vi under hösten planerade för  
friluftsgudstjänst vid Jutterns strand i 
Norra Flaka, såg vi framför oss en vinter-
dag med sol, gnistrande snö, en frusen 
sjö med möjlighet till skridskoåkning och 
pimpelfiske, korvgrillning och en andakt i 
Guds fria natur. Men vädret råder inte vi 
människor över och när den här februa-
risöndagen istället bjöd på plusgrader 
och gråväder, var det bara att tänka om. 
Istället för skridskor och fiske, blev det 
en klurig tipspromenad och ett spän-
nande studiebesök 
hos Flaka Mjölk AB, 
där man fick se hur 
det går till när korna 
mjölkas i robotarna 
och träffa de gulliga 
kalvarna. Det blev 
inte som vi planerat, 
men ändå lika bra– 
med andra ord en 
riktigt fin och välbesökt gudstjänst med trevlig gemenskap.  

 

 

 

 

 

 

 Konfirmandernas hösttermin avslutades med graffiti-
målning. 
Martin  
Sandin, som 

tidigare haft en 
praktikplats hos 
oss, hjälpte till 
och visade hur 
ett konstverk 
växer fram med 
lager på lager. 
Alla konfirmander fick prova på och slutresultatet blev  
magnifikt.  Det är också konfirmanderna och deras konst-
verk som pryder Kyrkbladets framsida.  

 

Kyrkbladet ges ut av Södra Vi-Djursdala församling 
Pastorsexpeditionen, N Storgatan 23,  598 71  Södra Vi   Tel: 0492-207 35 
Epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se    Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravi     
Vi finns också på Facebook och Twitter! 

mailto:sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/sodravi

