
 

  

 

 

       

Våra konfirmander är en stor och viktig del av vårt gudstjänst- och församlingsliv  



   
  

 Ordet fasta är oftast 
 förknippat med mat  
 – att avstå mat eller 
att åtminstone dra ner på matintaget. I kyrkans sammanhang tänker vi att fasta är att av-
stå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att få tid för eftertanke och 
bön, och tid för att komma närmare Gud och vår medmänniska. 
 

Fastan är en förberedelsetid för kristenhetens största högtid, påsken då vi firar Kristi upp-
ståndelse – en högtid som sammanfaller med naturens återuppståndelse när knoppar bris-
ter och fåglarna börjar sjunga. Solen värmer och dagsljuset varar längre. Vi påminns om 
att livet är starkare än döden. 
 

Årets fasteinsamling heter Stå på modets sida. 
 

”Men då sa Jonatan att det finns saker som man måste göra, även om det är farligt. ’Varför 
då’, undrade jag. ’Annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.” 
 

Citatet ur Bröderna Lejonhjärta känner nog de 
flesta igen och att Astrid Lindgren var en per-
son som stod upp för barnen, särskilt de ut-
satta. Hon tog ställning mot våld och orättvi-
sor. Hon såg med barmhärtiga ögon på de som 
drabbades och det gav henne modet att stå upp 
för de svaga. 
 

Många människor vågar stå upp mot det onda i 
världen och det är bara så en förändring kan 
ske. Tillsammans med kyrkor, civilsamhällesor-
ganisationer och tusentals frivilliga arbetar Act 
Svenska kyrkan för mänsklig säkerhet på plat-
ser där våld, övergrepp och förföljelse utsätter 
människor för risk och stort lidande. 
 

Varje gåva, liten som stor,  
ger möjlighet till förändring. 
 

Swish: 9001223
Plusgiro: 90 01 22-3 
Bankgiro: 900 1223 
 

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, 
befriar de förtryckta, krossar alla ok.  Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare 
husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset 
fram för dig, och dina sår skall genast läkas. 

(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6–8)    Marie Marklin 

Foto: Anita Waernqvist 



 

  
   
Under hösten som gått har vi serverat flera goda 
och värmande soppor i våra församlingshem. I 
samband med detta har vi också firat andakt till-
sammans och har haft flera intressanta och under-
hållande gäster.  Som exempel kan nämnas Anita 
Johansson och Kurt Anneberg som bjöd på sjöng 
och spelade både klarinett, dragspel och piano, dia-
konen Britt Andersson som kåserade och 
också bjöd på sång och musik och Ingemar 
Eklund som visade en film från Gullrings-
hus. Vi vill nu hälsa er alla välkomna till 
våra kommande soppluncher som är plane-
rade till: onsdagen den 25 mars och så  
terminens sista soppa den 29 april, båda  
i Södra Vi församlingshem.  
  
 

 
 
I oktober 
var det 
dags för 
årets 
andra högtidsuppvaktning i Södra Vi församlings-
hem. Till denna hade de församlingsbor som un-
der årets andra halva fyllt eller skulle fylla 80, 85, 
90 år eller mera bjudits in.  Marie Marklin ledde 

gudstjänsten, kaffe och smörgåstårta serverades och jubilarerna gratulerades med choklad och 
varsin ros.  För underhållningen denna dag svarade Västerviks Salongsorkester med sång och 
musik. 

 
Stående fr vänster: vår 
präst Marie Marklin, 
Ragnar Johansson, 
Hans Hansson, Ewan 
Karlsson, Lars-Allan 
Henriksson, Olle 
Eklund, Rune Karls-
son, Ann Marie Axels-
son, Ingrid Lindblad.  
 

Sittande vänster: Elsa Antonsson, Märta Andersson, Elsy Johansson, Lennart Andersson, 
Vanja Lindblad, Kerstin Lindblad, Margit Petersson, Gull-Britt Andersson.  



 

  
 
 

 

 

 

 

 
22/3 11.00 J Marie bebåd.d Lekmannaledd gudstjänst med kören i förs.hemmet. Vi 

sjunger önskepsalmer och serverar kaffe och våfflor.  
25/3 11.00 Onsdag Sopplunch i förs.hemmet. Soppa, bröd, kaffe mm 30:- 
3/4 19.00 Fredag Konsert: Andreas Jonsson o ”The Pink Cadillac Band” 
5/4 11.00 Palmsöndagen Familjegudstjänst med barnkören och konfirmanderna. 

Kaffe i kyrkan. 
9/4 18.00 Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa med bordsgemenskap i koret 
12/4 11.00 Påskdagen Påskdagsmässa, medverkan av kyrkokören, barnkören, 

Jenny o Mattias Engå samt konfirmanderna, därefter  
    serveras påsklunch för alla i församlingshemmet 
23/4 18.30 Torsdag Församlingsafton i förs.hemmet. Eldsjälen Håkan Jonsson 

som berättar om sitt arbete för Act. Kaffeservering.  
26/4 11.00  3 Sönd i Påsktid Gudstjänst med högtidsuppvaktning i församlingshem-

met, kaffeservering och underhållning  
29/4 11.00 Onsdag Sopplunch i förs.hemmet. Soppa, bröd, kaffe mm 30:- 
3/5 18.00 4 Sönd i Påsktid Musikgudstjänst med Västerviks Salongsorkester 
10/5 11.00 5 Sönd i Påsktid Konfirmationsgudstjänst med mässa 
17/5 18.00 Bönsöndagen Vårkonsert med kyrkokören och solister   
24/5 11.00 Sönd f Pingst Familjegudstjänst för alla, terminsavslutning för barnverk-

samheten med fika och andra roligheter 
7/6 11.00 Hel Tref dag Ekumen Friluftsgudstjänst i Brunnsparken med kören o 

Vimmerby Musikkår, därefter serveras sommarlunch 
14/6 11.00 1 Sönd e Tref  Friluftsgudstjänst i trädgården hos Sonia och Lasse Karls-

son, Stationsallén 18, Södra Vi 
19/6 21.00 Midsommarafton Sång och musik i Midsommarkvällen 
21/6 10.00 Johannes döp.dag Gudstjänst i Kröngårdskyrkan, kör 
1/7 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. 
 



 
 
 
 
 
 
26/3 11.00 Torsdag Dagledigsamling med RPG, J-O Holmström presenterar 

sin bok ”Mitt liv som pilot”. Andakt, servering, lotterier 
29/3 11.00 5 Sönd i Fastan Mässa i förs.hemmet, enkelt kaffe 
10/4 11.00 Långfredagen Långfredagsgudstjänst, stilla sång och musik m kyrkokören  
19/4 11.00 2 Sönd i Påsktid Gudstjänst 
17/5 11.00 Bönsöndagen Friluftsgudstjänst i Fängebo  
31/5   8.00 Pingstdagen Friluftsgudstjänst i Skyttorp  
20/6 11.00 Midsommard Mässa, sång och musik med Marianne Nilsson 
28/6 18.00 3 Sönd e Tref Musikgudstjänst, sång o musik med Carl-Johan Wallentin 

och Lennart Sjöstedt 
 
 
 
 
 
 
15/3 11.00 3 Sönd i Fastan  Fastegudstjänst, sång av Gullvi-kören, kaffe, lotterier mm  
13/4 11.00 Annandag Påsk Gudstjänst med sång av Jan Henriksson, kaffe o våfflor 
21/5 11.00 Kristi him.f.dag Ekumenisk gudstjänst  
5/7 18.00 4 Sönd e Tref Friluftsgudstjänst vid klockstapeln, kaffe 

 

Ombyggnad och renovering i  
Södra Vi kyrka och församlingshem   
Många kyrkor i Sverige har anpassat sin kyrksal till 
att kunna nyttjas på fler sätt än endast till Guds-
tjänst, konserter och förrättningar. Så nu har vi ta-
git bort 4 bänkar, flyttat fram mixerbordet och fått 
plats med stå- och sittbord. Tanken är att man kan 

stanna kvar i kyrkan efter gudstjänst/konsert och ta en enklare fika på stående fot och 
mingla och umgås lite med andra besökare. Även toaletten har renoverats och i vapenhu-
set finns nu ett fint litet pentry. Vi hoppas att vår kyrka kan bli till en mötesplats för våra 
församlingsbor och andra besökande. Borden är tillverkade av 
Hans Svensson, Södra Vi, med hjälp av en donation från 
Christine Gustafsson, Greenville, U.S.A. Vi har även total- 
renoverat våra barn- och ungdomslokaler. I dessa lokaler tän-
ker vi oss att det ska finnas utrymme för alla åldrar med baby-
sång, barnkör, juniorverksamhet, konfirmandundervisning 
samt filmvisning och ungdomsgrupp.  
Välkomna att besöka oss! 



Döpta: 
10/11  Minova Viola Cassandra Skog   5/1  Vera Agnes Linnéa Axelsson 
30/11  Gabriel Bo Bumblebee Hellenstierna  9/2  Thim Ted Einar Karlsson 
14/12  Freja Margit Astrid Johansson  16/2  Vega Lykke Vasti Cronwall 

 

 
 
  
 
 

 
 
 Vigda: 
  

 26/10 Tommie Andersson &  
  Martina Bergkvist 
 

 23/11 Andreas Knutsson &  
  Emelié Karlsson 
 

 14/2 Jörgen Svensson &  
  Pia Carmström 
 

 14/2 Martin Reimhult &  
  Johanna Henriksson 
 
 

 
 
 

Församlingsbor som avlidit 
17/10 Irene Hultman    15/12 Conny Rinaldo  
24/11 Marianne Johansson    18/12 Birgit Lyckman 
2/12 Monica Larsson    4/1  Edith Henriksson 
7/12 Evy Karlsson     13/1  Elsa Antonsson 
13/12 Alvar Petersson 

Minova döptes i Djurs-
dala kyrka den 10/11. 
Mamma och pappa he-
ter Cassandra och Billy 
Skog. Dopet förrättades 
av Marie Marklin. 

Tommie Andersson & Martina Bergkvist 
vigdes i Södra Vi kyrka den 26/10.  
Vigselpräst var Marie Marklin. 

Den 14/12 döptes lilla 
Freja i Södra Vi kyrka. 
Freja är dotter till An-
nie Johansson och 
Jesper Svensson. Dopet 
förrättades av pastor 
Inga Johansson.   

Lilla Vera döptes den 
5/1 i Djursdala 
kyrka. Vera är dotter 
till Amanda Axelsson 
och Christian Johans-
son. Doppräst var 
Marie Marklin.   

Den 16/2 döptes Vega 
i Djursdala kyrka. 
Mamma och pappa  
heter Louise och    
Emanuel Cronwall. 
Dopet förrättades av 
Marie Marklin.   

Martin Reimhult och Johanna Henriksson 
vigdes hemma i Knabbarp av Marie 
Marklin på Alla hjärtans dag den 14/2.  

https://www.facebook.com/370189516393075/photos/a.445428618869164/2767796796632323/?type=3&eid=ARBKYSjJUK8dmx2LAEeci8B_FiafCSJbJjeF9JY8lSr2G_fSYvh_GU5S9zNts_2iRDDekRNWqj5Kfs5U&__xts__%5B0%5D=68.ARB0LFathdQorlqq1haTecYw3Zjf5Mu0g5nwSDgdRx_SS6MBv-OH85M-hVyjHtPZeR1Ra027CAEEZKVcUdSfOaZSKHiU2FgPl3Y-TA0qElz0H9QDIT8kdgV5uqhtV4mZ_xH5Lo6gt5HzmMnV2UCIGwy-H3KKXw9DKCXXzaqz352Ru7yHlfiqWjp2eFbfbgPXrV0md-o4Ejedb2hdMfhhYmJtL_HHRR4cA0v0Ujg8v6qNWGkDX8xA8QbWlext8Q__ia3HN0Bj7RkFsAqdds-xEkTe-voEb4AZVmV_J6eINYn3FyJ5AdIWo6SlBKHDH2dXkUVP_76eGAyU0a9OQf6eQrcVQQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/370189516393075/photos/a.445428618869164/2767796796632323/?type=3&eid=ARBKYSjJUK8dmx2LAEeci8B_FiafCSJbJjeF9JY8lSr2G_fSYvh_GU5S9zNts_2iRDDekRNWqj5Kfs5U&__xts__%5B0%5D=68.ARB0LFathdQorlqq1haTecYw3Zjf5Mu0g5nwSDgdRx_SS6MBv-OH85M-hVyjHtPZeR1Ra027CAEEZKVcUdSfOaZSKHiU2FgPl3Y-TA0qElz0H9QDIT8kdgV5uqhtV4mZ_xH5Lo6gt5HzmMnV2UCIGwy-H3KKXw9DKCXXzaqz352Ru7yHlfiqWjp2eFbfbgPXrV0md-o4Ejedb2hdMfhhYmJtL_HHRR4cA0v0Ujg8v6qNWGkDX8xA8QbWlext8Q__ia3HN0Bj7RkFsAqdds-xEkTe-voEb4AZVmV_J6eINYn3FyJ5AdIWo6SlBKHDH2dXkUVP_76eGAyU0a9OQf6eQrcVQQ&__tn__=EEHH-R


 

 

 

 

 

Under allhelgonahelgen firade vi som vanligt gudstjänster med kör- och 
solosång i våra kyrkor och med ljuständning till minne av de församlings-
bor som avlidit under året. Helgen inleddes traditionsenligt redan på fre-
dagen med kaffeservering i vapenhusen och sång och musik.  

Barnverksamhetens terminsavslut-
ning firades med familjegudstjänst i 
Södra Vi kyrka. Kyrkmössen sjöng för 
oss och efter gudstjänsten blev det 
fika och spännande skattjakt i kyrkan.  

Det blev en trevlig kväll i adventstid när vi firade 
Ydreforsgudstjänst i Brosjögården tillsammans 
med Kinda och Ydre. Lars Netz inledde, Marie 
Marklin predikade och Mats A Sverker avslutade. 
Kaffe, lotterier och massa fina vinster blev det. 
också.   

Under jul- och 
nyårstiden har 
vi firat många 
fina gudstjänster 
bl a vår tradi-
tionella julkon-
sert tillsammans 
med Vimmerby 
Musikkår och 
kyrkokören, kon-
sert med AMICI, 
julböner vid 
krubban, julotta 
och flera andra 
välbesökta guds-
tjänster.  



                                                                                  Kyndelsmässodagen firades med familjeguds-
tjänst i Södra Vi kyrka. Barnkören sjöng och alla som döpts under 2019 hade tillsammans 
med sina familjer blivit inbjudna för att hämta sina dopänglar. Efter gudstjänsten bjöds det 
på tårta och mingel under läktaren.  

 
 
Även till det här året 
hade vi planerat för en 
vintrig friluftsguds-
tjänst på stranden i 
Norra Flaka. Ni som 
var med förra 
året, vet hur geg-
gigt det var och i 
år var det ännu 
värre. Det stod 

då mellan att ha en ”vanlig” gudstjänst in-
omhus eller hitta en annan plats. Valet föll 
till slut på stranden vid 

Stjärneviksbadet. 
Det blev en blåsig 
men trevlig guds-
tjänst och regnet 
höll sig borta. Vi 
höll andakt, bjöd 

på fika och grillade korv, vilket upp-
skattades av både två- och fyrbenta. 
Tipspromenaden vanns av 
konfirmanderna som knep både 1:a, 2:a och 3:e platsen.  
 

Kyrkbladet ges ut av Södra Vi-Djursdala församling 
Pastorsexpeditionen, N Storgatan 23,  598 71  Södra Vi   Tel: 0492-207 35 
Ansvarig utgivare: Anita Waernqvist                 Epost: sodra.vi.pastorat@svenskakyrkan.se     
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodravi        Vi finns också på Facebook, följ oss gärna där!  

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

