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HUR VILAR VI PÅ
KYRKOGÅRDEN?
Vaktmästarna i Vist & Vårdnäs
berättar om våra olika gravplatser

Konfirmand tankar

” Det är kul och lärorikt och jag skulle
göra det igen!”
/Konfirmand Vårdnäs 2019

VIST VÅRDNÄS PASTORAT

INLEDNING
Ding Dong klockan slår...klockan är sju, flitens klocka alarmet i mobilen surrar. Dags att stiga upp, väcka resten av familjen, få fram frukost på bordet och
se till så att alla kommer iväg. Sedan sent om sider sätta sig på cykeln och
trampa iväg till dagens första möte.
Sedan finns det andra klockor som ringer som signalerar något annat.
För många år sedan innan jag själv blivit präst hamnade jag vid ett bord i samband med kyrkkaffet efter gudstjänsten. Bredvid mig satt en ung man som jag aldrig hade sett förut. Vi kom att
börja prata med varandra. Det visade sig att han var nyinflyttad i bostadsområdet i Kalmar och
hans lägenhet låg ganska nära kyrkan. Han hade för några söndagar sedan suttit och druckit
sitt morgonkaffe och då hört kyrkklockorna börja ringa. Han fick en tanke: Kanske skulle man ta
och besöka gudstjänsten. Han berättade att han kom från ett hem där man aldrig gick i kyrkan,
han var inte själv konfirmerad t ex. Men det var något som just den morgonen drog honom till
kyrkan.
Jag träffade honom något år senare och då hade han funnit många nya vänner och var aktiv
i församlingen. När kyrkklockorna ringer över våra samhällen kanske det är något man inte
tänker på, det är ett sådant ljud som ingår i den normala ljudbilden.
I många hundra år har kyrkklockorna ringt in till helg och gudstjänst. Det är lite av en trygghet,
kyrkan ligger där och signalerar om ett annat sätt att tänka. Det signalerar vila, förr signalerade
det att arbetsveckan var slut. Kanske behöver vi påminna oss om den i våra gener inprogrammerade nödvändigheten av avkoppling, återhämtning och vila.
I vårt samhälle i arbete, skola och fritid är det lätt att slita ut sig, glömma bort sig själv i
prestationshysterin. Det är så mycket som ska hinnas med och det man inte hinner skapar
dåligt samvete och stress. Därför är det så viktigt att lägga in pauser och återhämtning i sitt livspussel. För mig är att vila att gå i kyrkan oavsett var jag befinner mig i världen, men det är också
att lira med kompisarna i bandet, kolla Champions League på tv, gå ut med hunden och umgås
med vänner. Eller varför inte en avkopplande tågluff genom Europa. Vilka är dina stunder av
återhämtning?
Jag önskar att du som läser detta, gammal eller nyinflyttad församlingsbo får många sköna
avkopplande sommardagar. Kanske kan du göra som den unge
nyinflyttade mannen, våga prova något nytt. Han fann gemenskap
och liv i kyrkan. Du är alltid välkommen till våra kyrkor och
i kalendern ser du vad som händer i våra församlingar i sommar.
Gudstjänster, musik i sommarkväll mm.
En riktigt god sommar önskar jag dig!

Niklas Lüning, präst i Vist/Vårdnäs pastorat.
Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Matilda Engel
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2019
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FRÅGOR
Konfirmander
Vist & Vårdnäs

Text: Konfirmanderna i Vårdnäs
Foto: Marie Gustafson

Konfirmanderna i Vårdnäs
församling fick skriva ner sina
tankar kring sin konfirmation
under sitt konfirmationsläger på
lägergården Gransnäs.

Hur kom det sig att ni ville
konfirmera er?
Vi känner flera eller har syskon
som har konfirmerat sig och de tyckte det var roligt, härlig gemenskap och en kul och
intressant upplevelse. Det verkade väldgt roligt med att lära känna andra och få en
närmare gemenskap och vi ville lära oss lite mer om kristendomen. Att få lära sig mer
om hur man tänker som kristen.
Vad hade ni för förväntningar på konfirmationen och blev det som ni hade tänkt?
Våra förväntningar på konfirmationen var att vi skulle få göra roliga saker/aktiviteter
tillsammans och ha kul samt att vi skulle få lära oss mer om kristendomen. Det tycker vi
att vi har fått göra men vi hade gärna lärt känna faddrarna och de unga ledarna lite mer.
Vi tyckte att det helt klart levde upp till våra förväntningar och att det var ännu roligare
än vad vi trodde.
Har era tankar om kristen tro förändras något under konfirmationstiden?
Vi upplever att vi fått en större kunskap om kristen tro och att vi har fått lära oss att
tänka i andra banor än våra egna. Vi har fått större förståelse för religionen och har fått
ett mer öppet sinne för andras tro. Nu vet vi mer om kristendom även om flera av oss
inte direkt känner oss troende.
Skulle ni rekommendera andra att konfirmera sig?
Ja verkligen! Vi har haft jätteroligt och fått en bra gemenskap med nya vänner. Vi har
fått många fina minnen och det har varit kul, lärorikt och fått pröva nya saker.
Vi har fått mer kunskap och förståelse för den kristna tron.
Flera av oss skulle absolut göra det igen!

Vill du konfirmera dig i någon av våra församlingar?
Nya grupper börjar igen hösten 2019 och alla får plats! Du som bor i Vist eller Vårdnäs församling men även
du som inte bor inom församlingarna kan anmäla dig!
För frågor kontakta niklas.luning@svenskakyrkan.se eller alexandra.moraitis@svenskakyrkan.se
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Efteråt inbjuder kyrkokören till kaffe med hembakat utanför kyrkogårdsmuren!

26 juni

Vårdnäs Vokalensemble och Jam Boys.
Sånger om livet, kärleken och naturen.
Gitarr, bas, piano, flöjt, trummor och massor med sång förstås.

Foto: Anne Gustavsson Jarl

Foto: Elsi Granath

3 juli
Erik Söderlind
- gitarr
Leo Lindberg
- hammondorgel
Chris Montgomery
- trummor
Vi får höra låtar av bl a Ellington, Taube och Kjell Larsson samt säkert något av
Paul McCartney från Eriks senaste album.
Foton:
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Kvartetten Delight
Karin Hanson - sång
Gunnar Ekermo – piano o sång,
Anders Kempe – trummor o sång
Glenn Fransson-bas

10 juli

Ett lättlyssnat och varierat program – bl a visa, jazz,
bossa, känt och okänt med mycket stämsång.
Foto: Karin Hanson

17 juli
”På Lek – På Allvar”
Musik från när och fjärran med Carin Ödquist
– sång och Kaya Ålander – sång o gitarr.
Och så allsång förstås!
Foto:

24 juli

Agnes Hulander Trio och Iris
Agnes Hulander
- sång o cello

”Jag spelar för livet”

Joel Hulander
- kontrabas

Jonny Ek
- piano

Johanna Yew Olsson
– marimba
Foto: Mikael Johansson

Foto:

Marcus Fenn
– bouzouki, lap steel o fiol.

Ett färgstarkt program
- Irländsk och haitisk folkmusik, israelisk jazz, svenska psalmer
i nya arrangemang och mycket mer.

31 juli
Vårdnäs kyrkokör
Vi fyller 75 år och firar detta med
att avsluta sommarmusiken med
några av våra favoritsånger genom
åren och lite nyinövat också! Det blir
både lugnt, pampigt och svängigt
på en och samma kväll. Lite extra
festligt fika efteråt kan det kanske
också bli.
Foto: Anne Gustavsson Jarl
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HUR VILAR VI PÅ
KYRKOGÅRDEN ?
Text: Karin Dahlström & Eva Carlbom
Foton: IKON & Fredahl Rydéns AB
övriga Vist Vårdnäs pastorat

När någon avlidit finns det många olika val för de anhöriga. Det kan också finnas en redan
nedskriven önskan angående gravsättning från den som har avlidit. På vilka olika sätt kan
vi gravsätta den avlidne eller den avlidnes aska? Vaktmästarna i Vist & Vårdnäs förklarar.
Flaggan vajar på halv stång vid kyrkan. Det har varit en begravningsakt och
anhöriga har tagit farväl av den avlidne tilsammans med hjälp av präst, musiker
och vaktmästare. Minnesord som berättar om den man förlorat är
sammanvävt med bön och sång. Nu får den avlidne sin slutliga vila någonstans
här på Vårdnäs kyrkogård, I denna gravsättning som ska ske har den avlidne
och/eller de anhöriga önskat en sk jordbegravning. Gravplatsen har tidigare
setts ut av anhörig eller så hade familjen redan en tidigare anhörig begravd här .
Begravningsbyrån kommer med kistan och efter akten i kyrkan bärs kistan ut på
kyrkogården till den förbredda gravplatsen. Kistan bärs av ett bärarlag på 5-6
Foto: IKON
Kristina Johansson

personer och sänks sedan ner i marken.

Foto: IKON
Albin Hillert

Det finns flera olika sätt att gravsätta den som avlidit. Den som har gått bort har kanske själv valt på vilket sätt
denne vill gravsättas men ibland är det anhöriga som själva gör det valet. Kanske fanns en önskan om en
gravsten att ha sitt namn på, att kanske vila tillsammans med en redan bortgången partner eller en önskan från
de anhöriga att ha en plats att själva sköta om. Kanske fanns en önskan att vila i en minneslund dit de anhöriga
kan komma och minnas den som gått bort. Oavsett hur vi vilar på kyrkogården är den en viloplats som också är
en del av livet.

Olika sätt att gravsättas
Gravplats
Gravplats (se bilder ovan & till höger) innebär att det är möjligt att ha
en plats med gravsten där en kista och flera urnor får plats. Platsen kan
man själv sköta om eller så betalar man för att kyrkan sköter om gravplatsen. Önskar man en plats där två kistor ska få plats måste man boka
en sk dubbelgrav vid första tillfället. Anhörig ser ut en plats tillsammans
med vaktmästaren innan begravningakten äger rum om det inte redan
finns en anhörig begravd här.
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Urngravplats
Detta är också en plats med gravsten men den är mindre
än en gravplats. Även här finns en del som antingen sköts
om av kyrka eller av anhörig. Om kyrkan ska sköta om
platsen betalar man en avgift. Här får det inte plats någon
kista men platsen rymmer flera urnor. Anhörig ser ut en
plats tillsammans med vaktmästaren.

Askgravplats
Askgravplats är en plats där det får plats två urnor. Här
finns också en mindre del där man kan sätta snittblommor
och ha en liten sten med namnskylt. Anhörig ser ut en plats
tillsammans med vaktmästaren. Mindre personliga föremål
får placeras här men man får inte plantera blommor eller
sätta dit krukor. Skötseln för en askgravplats ansvarar kyrkan för och anhörig betalar en avgift för det.

Minneslund
En minneslund är en plats där de avlidna är anonymt begravda och där askan läggs direkt i jorden
utan urna. Anhörig är inte med när vaktmästaren
gräver ner askan eftersom man inte ska veta var
askan ligger. Se bild till vänster. Det finns en plats
i minneslunden där anhöriga får sätta ner snittblommor men utöver det får inga andra personliga
saker placeras här. Tanken med en minneslund är
att man ska kunna besöka vilken minneslund som
helst i Sverige och minnas den avlidne där.

Visste du att...

Om du vill sprida ut aska på annan plats än en begravningsplats måste du
ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Det kostar ingenting att ansöka.
Tänk på att du också bland annat behöver medgivande från markägaren, om
ansökan gäller spridning på land
För mer detaljer och information, gå in på www.lansstyrelsen.se

och...

Det är inte tillåtet att boka en gravplats i förväg om det inte redan finns en
anhörig begravd på samma plats.

Foto: Urna från
www.fredahlrydens.se

Har du frågor om gravplatser, gravvård och skötselavtal?
För visning av gravplatser kontakta:
Vaktmästare Vist församling 013-520 80
Vaktmästare Vårdnäs församling 013-410 41

För gravvård & skötselavtal kontakta:
Förvaltningsassistent Lena Lundh
Vist Vårdnäs pastorat 013-520 25
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Texter från Svenska kyrkans hemsida.

Foton: IKON, Östergötlands Sjukhusclowner

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagande av
kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in
pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig
och verklig i kollekten. / Martin Modeus, Biskop
Olika typer av kollekt
I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen. Kollekten kan antingen vara rikskollekt,
stiftskollekt eller församlingskollekt. Rikskollekten är en landsomfattande insamling av pengar till en och samma
mottagare. Rikskollekten kan gå till olika ändamål, som hjälporganisationer, delar inom Svenska kyrkan eller till
andra kristna organisationer, exempelvis Sveriges kristna råd. Stiftskollekten går oftast till olika ändamål inom
Svenska kyrkan. Församlingskollekt beslutas av den lokala församlingen. Det är församlingsrådet i respektive
församling som beslutar vart församlingskollekten ska gå.
Exempel på församlingskollekter i Vist & Vårdnäs församlingar 2018/2019
Vårdnäs scoutkår

Novahuset i Linköping

Linköpings Stadsmission

Föräldrarföreningarna i

Min Stora dag

Rosa bandet

skolan inom Vårdnäs församling

Slaka Djurhem

Hela Människan

Servicehuset i Bestorp

Östergötlands Sjukhusclowner

Hjärta till Hjärta

Brokinds idrottsförening

Kronprinsessans stiftelse

Barncancerfonden

Läkare utan gränser

BRIS

Barndiabetesfonden

Hur kan jag vara med och ge?
Om du inte har möjlighet att gå till kyrkans olika gudstjänster eller mässor , så har du ändå chansen att dela
med dig till veckans ändamål. Du kan ge kollekt genom att swisha din gåva via Vist församling eller Vårdnäs
församling. Du hittar respektive swishnummer här nedan och på baksidan av församlingsbladet.
När du swishar så skriver du ”Kollekt” i kommentarsfältet.

Swish nr
Vist församling:
123 510 2561
8

Glö
märk m ej
a
”Koll med
Swish nr
ekt”
Vårdnäs församling:
123 545 8039

PÅ GÅNGKYRKFÖNSTRET
GENOM
I PASTORATET
Vi tittar in genom Vårdnäs resp Vist kyrkas fönster. Vad finns det
för spännande historia & föremål innanför väggarna?
Försommar och sommar är bröllopstider. I Vist och Vårdnäs kyrkor har vi många
vigslar inbokade inte bara i år utan även så långt fram som 2021 vilket är
jätteroligt! När man gifter sig i våra kyrkor finns möjlighet att låna våra fina
brudkronor, en för vardera kyrka. Så här fina är de!

Till vänster: Brudkrona i förgyllt silver från Vårdnäs församling.
Tillverkad 1870, höjd 9,4 cm, bredd 9,8-14,2 cm, vikt 300 gram.
På kronringen sitter beslag i form av förgyllda girlanger samt
runda fasettslipade stenar i höga border (6 röda och 6 vita). De
större ståndarna utgörs av ciselerade blad och ett av bladen
är genombrutet med akantusrankor. I mitten är en kvadratiskt
slipad violett sten och på de mindre ståndarna sitter ovala
turkoser i mitten och överst runda bergskristaller.
I kronringen finns inskriptionen ”Wårdnäs församling 1870”.
Foto: Britt-Marie Pettersson

Till höger: Brudkrona i metall i Vist församling.
Diameter 10 cm, höjd 9 cm och djup 11,4 cm. Tillkomstår
1871. Bred kronring med nedre profilerad kant. På ringen
är 12 fasettslipade stenar (gula och ofärgade). De större
ståndarna (6st) utgöres av ciselerade ekblad. De mindre
har i mitten inom ovala border, 6 st slipade stenar (rosa
och gröna).

Foto: Karin Dahlström

Till höger: Brudkrona i metall i Vist församling.
Diameter 8 cm, höjd 8 cm och djup 11 cm. Tillkomstår
1969. Genombruten kronring med bågar innehållande
hjärtan, ankare, kors samt små ädelstenar (12 vita, 2
röda, 2 blå och 2 gröna). Bågställda ståndare (6+6)
besatta med en violett sten i mitten och krönta av en
pärla. I mitten på varannan ståndare är ett kors.

Foto: Karin Dahlström

Ska du gifta dig i Vist eller Vårdnäs kyrka? Då kan du låna någon av våra brudkronor!
För Vårdnäs kontakta församlingsherde Alexandra Moraitis 013-413 17 eller vaktmästare 013-410 41.
För Vist kontakta församlingsherde Niklas Lüning 013-529 16 eller vaktmästare 013-520 80.
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GUDSTJÄNST

KALENDER

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Se predikoturer och hemsidan; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

14/7 4:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

16/6 HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Vårdnäs 11.00 Friluftsgudstjänst, hos familjen
Rydfors/Svensson Svartmåla 208. Medtag
kaffekorg.
Vist kyrka 18.00 Mässa på innergården

Vårdnäs 11.00 Gudstjänst Brokinds slott,
Vårdnäs Vokalensemble.
Vist kyrka 17.00 Mässa

21/6 MIDSOMMARAFTON
Vårdnäs kyrka 17.00 Musikandakt

17/7 ONSDAG

22/6 MIDSOMMARDAGEN

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Kaya Ålander & Carin Ödquist.

Vårdnäs Sammanlyst Vist
Vist kyrka 18.00 Mässa på innergården

21/7 APOSTLADAGEN

23/6 JOHANNES DÖPARENS DAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 18.00 Gudstjänst på innergården

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist Sammanlyst Vårdnäs

24/7 ONSDAG

26/6 ONSDAG

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Agnes & Joel Hulander mfl

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Vårdnäs Vokalensemble & Jam Boys

28/7 6:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET
Vårdnäs 11.00 Friluftsgudstjänst, plats se vidare
annonsering samt hemsida. Medtag kaffekorg.
Vist 18.00 Mässa på innergården

30/6 2:A SÖNDAGEN E TREFALDIGHET
Vårdnäs 11.00 Friluftsgudstjänst, hos Barbro
André, Rengenvägen 1. Medtag kaffekorg.
Vist 18.00 Mässa på innergården

31/7 ONSDAG

3/7 ONSDAG

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Vårdnäs Kyrkokör med solister

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Erik Söderlind, Leo Lindberg mfl.

4/8 KRISTI FÖRKLARINGS DAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 18.00 Gudstjänst på innergården

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa med dop
Vist kyrka 18.00 Gudstjänst på innergården.
Denna söndag är den sista på innergården kl
18.00.

10/7 ONSDAG

11/8 8:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

7/7 3:E SÖNDAGEN E TREFALDIGHET

Vårdnäs 13.00 Sammanlyst till Vist
Vist 13.00 Sammanlyst Friluftsgudstjänst vid
Fornhemmet, Bjärka-Säby

Vårdnäs kyrka 20.00 Musik i sommarkväll
Kvartetten “Delight”

Frukostcaféet i Vist
Vi har öppet juni månad
ut och har sen
sommarstängt

GUDSTJÄNST PÅ SERVICEHUSET
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

Nytt namn från och med 5 maj 2019!
Svenska kyrkans internationella arbete byter namn och logga till ACT Svenska kyrkan
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Tack & Välkommen!
Välkommen
Göran Bondesson!

Tack Nillan!

Det är med stor glädje jag ser
fram mot att tjänstgöra som
pastorsadjunkt i Vårdnäs församling,
Vist Vårdnäs pastorat under perioden juni till januari.
Jag har tidigare varit pastor i Equmeniakyrkan i 25 år
men mottogs som präst i Svenska kyrkan i Linköping
stift den 20 januari i år. Året 2016 flyttade jag och min
fru Monika till Linköping då jag fick jobb som pastor i
Linköpings missionsförsamling med placering i
Lambohovskyrkan, en samarbetskyrka mellan
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Det var där jag
upptäckte min vilja och kallelse att bli präst i Svenska
kyrkan. Jag är uppväxt i Åseda i Småland men har
bott i Stockholm i ca 20 år. Ledig tid spenderas i
sommarstugan i Småland eller hos mina döttrar
Johanna 25 år, Norrköping och Rebecka 22 år,
Huddinge. Scout och musik fyller också min tid.

Tack Nillan, för din tid hos oss
i Vist och Vårdnäs!
Vi tackar för ditt engagemang för
församlingen men framförallt för din passion
för konfirmanderna och för ungdomarna i Vist.
Du har kommit att betyda mycket för många.
Vi önskar Dig Guds rika välsignelse på din
fortsatta livsvandring!
Elin Strömblad kyrkoherde
Foto: Vist Vårdnäs pastorat

Välkommen
Anna Hjorth!

Foto:

Hej! Jag heter Anna och
bor med min familj i Kisa.
Jag har förut jobbat i Rimforsa
församling men nu börjat som vaktmästare
här i Vist Vårdnäs. Jag kommer till största del
jobba i Vårdnäs men ibland även i Vist.
Hoppas vi ses!

Foto: Vist Vårdnäs pastorat

Foto:

Välkommen Barnens Kyrka i Vårdnäs!
Påskdagen 2019 invigde vi i Vårdnäs kyrka, i vapenhuset, barnens kyrka. Vår önskan och förhoppning är att
barnens kyrka ska få vara en plats där man kan ”leka”
kyrka. Det finns bland annat mässhakar i kyrkoårets
färger, brudklänning, slöja och bukett, en dopfunt, en
docka och andra saker man kan behöva för att fira
gudstjänst av olika slag. En liten kalk och paté så man
kan ha nattvard med mera.
Allt som finns i kyrkan är återbruk, alltså saker som
funnits i kyrkan innan, återvunna textilier och en del
saker köpta på second hand. Barnens kyrka kommer
att få mer tillbehör vad det lider.
Vi hoppas att den ska bli till välsignelse för många!

Foton: Anne Gustavsson Jarl
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Kontakt
Församlingsverksamhet

VIST OCH VÅRDNÄS

Kyrkoherde Elin Strömblad .................................................................... 540 25
Präst Vårdnäs Församlingsherde Alexandra Moraitis ............................ 413 17
Präst Vist Församlingsherde Vist Niklas Lüning ......................................529 16
Präst Göran Bondesson...............................................................0706-85 29 53
Kantor Vårdnäs Anne Gustavsson-Jarl ................................................... 411 31
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist .............................................................. 529 40
Församlingsassistent Marie Gustafson .......................................0722-15 94 07
Cafévärdinna Jaana Björk ..................................................................... 525 74
Kyrkogård- och fastighetsförvaltning
Kyrkvaktmästare Vist ............................................................................. 520 80
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ..................................................... 525 74
Kyrkvaktmästare Vårdnäs ...................................................................... 410 41
Administration
Administratör/Kommunikatör Karin Dahlström ......................................520 01
Förvaltningsassistent Lena Lundh .......................................................... 520 25

Nattviolsvägen 5, 589 61 STUREFORS
Telefon: 013 - 520 01
Mail: vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefonnummer - 013

Önskar du fira nattvard men inte kan ta dig till kyrkan? Det finns
möjlighet att fira nattvard i ditt hem tillsammans med en präst.
Kontakta någon av församlingarnas präster.

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan kan du ändå
vara delaktig på olika sätt:
Var med och ge kollekt via swish! Swisha din gåva till:

Vårdnäs församling swishnr: 123 545 8039
Vist församling swishnr: 123 510 2561
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Öppettider under sommaren 8 juli- 11 aug Tisdagar & Torsdagar 10.00-12.00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

Församlingarnas präster erbjuder samtal och bikt, givetvis med
tystnadsplikt. Samtalen är alltid kostnadsfria.

Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00

Är du i behov av att prata med någon?

Besöks- och telefontider:

Förtroendevalda
Ordförande kyrkofullmäktige Torbjörn Pettersson..................... 0706-72 74 23
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ordförande kyrkorådet Barbro Wadström ................................ 0708-61 94 61
barbro.wadstrom@svenskakyrkan.se
Ordförande församlingsrådet Vist Christer Nilsson ................... 0763-28 32 50
solstugan.morketorp@hotmail.com
Ordförande församlingsrådet Vårdnäs Britt-Marie Edman ............. 013-411 65
bm.edman@outlook.com

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Övrigt
Kyrkbackens förskola ............................................................................ 414 14
Rektor Maria “Mimmi” Klingberg ......................................................... 411 04
Vårdnäs församlingshem ...................................................................... 414 57

