VIST & VÅRDNÄS
församlingsblad VÅREN 2019

Vi firar Påsk
”Kristus är uppstånden.
Ja, han är
sannerligen uppstånden.”

Vi tittar på
Prästgårdarna i
Vist & Vårdnäs

VIST VÅRDNÄS PASTORAT

Inledning
Vila i din väntan
I skrivande stund (början på mars) börjar man ana att våren är på väg. Solens strålar börjar att värma
och fåglarna börjar stämma upp till sång. Snart kommer det att bli en symfoni av fågelsång och
naturen fyllas av ett spektrum av olika färger då växtligheten vaknar till liv.
Våren är en brytningspunkt på många sätt. Talesättet ”Från död till liv” blir så tydlig då man ser allt
som händer i naturen. Och det kan verkligen appliceras i påskens drama, från långfredag till påskdag.
Som kristen är påsken livsviktig skulle jag vilja påstå. För passionsveckan med palmsöndag,
skärtorsdag, långfredag, påskdag och annandag innehåller livets alla aspekter och nyanser. Våra
egna liv som innehåller allt från det mörkaste mörker till det ljusaste ljus. Och med påskens skeende
blir det så tydligt att Gud är med i alla dessa nyanser.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv. ” (Joh. 3:16, denna vers brukar kallas för lilla bibeln)
Gud valde att bli människa, Jesus Kristus, och har vandrat i det mörkaste mörker själv och har fått
uppleva det ljusaste ljus. Gud har i sin egen kropp fått känna hur det är att vara människa med allt
vad det innebär. Det är stort! När vi lever i mörker behöver vi se eller ana ett ljus för att orka fortsätta.
Det kan vara vår tro som bär oss och det kan vara en medmänniska som bär oss. Från mörker till ljus.
Att uppleva och var med på påskens alla gudstjänster kan också göra något med oss, eftersom alla
gudstjänsterna präglas så tydligt av var i påskens drama vi befinner oss. Pröva påsk, pröva om du har
möjlighet att faktiskt få känna, be, sjunga och vara en del av gemenskapen i den världsvida kyrkan
som firar påsk. Varmt välkommen till våra gudstjänster under påsken i någon av våra kyrkor.

Guds rika välsignelse till Dig! // Alexandra Moraitis, församlingsherde i Vårdnäs

Vila i din väntan. Stilla mötet sker
All din stora längtan Herren hör och ser
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt,
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt
Genom din ångest, när allt är svårt
delar Gud din smärta och all din gråt.
Vila i din väntan. ---- Herren hör och ser
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort
Framtiden väntar, vila i tro
kornet som nu slumrar snart börjar gro.
Foto: IKON

( Svenska psalmboken nr. 205)
Församlingsbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Jaana Björck
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2019
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FRÅGOR
Peter & Nina
Tersmeden

Ägare till prästgården Nordanbacka, Sturefors
Text: Karin Dahlström Foto: Catrin Dürnberger
Hej Peter & Nina, vilka är ni?
Jag heter Peter Tersmeden, är 53 år och är gift med Nina Tersmeden, 43 år och vi har bott här på Nordanbacka
i Sturefors sedan våren 2018 med vår dotter Emelie som går i första klass. Jag, Peter, är uppvuxen i Bankekind
och Nina kommer från början från Ödeshög. Nina studerade i Uppsala och tog sedan vägen via Norrköping för
att sedan hamna i Linköping. Innan vi flyttade hit så bodde vi i hus i Berga.
Sturefors är ju ett samhälle där nya villor och lägenheter byggs för fullt. Varför valde ni att flytta hit till
prästgården och inte till något nybyggt?
Jag, Nina, hade faktiskt aldrig varit härute tidigare och vi letade efter ett större hus, bland annat på grund av
ett arv från min mor som hade många fina gamla möbler och föremål. När jag såg huset ute på annons sa jag
till Peter, men det är ju precis som mammas gamla hus! Vi tyckte först på bilderna att rummen såg smala ut
men det ändrades under visningen. När vi kom dit kände vi direkt att det här huset kommer passa oss perfekt!
Det är ett hus för oss! Våra möbler passar här som om de aldrig varit någon annanstans. Jag fastnade också för
utsikten från övervåningen och huset ligger så perfekt vid skolan, busshållplats och badplats. Det var många
som var på visningen och efter att den som vann budgivningen backade ur blev det vårt! Det var mycket trafik
där vi bodde i Berga men här finns mer lugn och ro och mer fågelkvitter. Vi kan vara ute mer och Emelie lärde
sig snabbt att cykla. Nu när vi har bott här ett tag så har vi verkligen märkt av en välkomnande atmosfär där
man alltid hälsar på varandra.
Vad vet ni om ert hus?
Vi visste ingenting först förstås men sedan vi kom hit har vi sökt information från människor här i närheten.
Vår granne Gunnel och hennes mamma Märta har kunnat berätta en hel del för oss. Huset är på 235 kvadratmeter och byggdes från början 1789 och har sedan renoverats två omgångar vad vi vet. Från början fanns
här även en liten separat röd stuga som fungerade som bostad samt en ladugård och hönshus men de revs
senare. Idag är det förutom huvudbyggnaden, ett magasin, ett garage och en jordkällare på tomten. Första
renoveringen gjordes 1936-37 och sedan 1963 efter att den gamla prästgården brann. Huset var bostad för
olika komministrar som tjänstgjorde i Vist församling men har vid någon period även inhyst en liten bank. Vid
ombyggnaden på 60-talet ändrades adressen från Nordanbacka till Smörbollsvägen. Två före detta kyrkoherdar i Vist församling bodde här innan oss och vi är nu de första privata ägarna.
Vad är det som gör ert hus så speciellt?
Historia! Levnadsöden av alla slag. Det är klart att det alltid finns utmaningar i gamla hus, t.ex. väggar som inte
är raka… Huset är ju inte anpassat till denna tid men det är inte så dumt att ha tre rum i fil vilket ju inte byggs
längre i nya hus. Något som det finns gott om är förvaring vilket vi är jättetacksamma för. Vi är båda så glada att
vi hittade ett gammalt hus med stor charm. Vi vill vara måna om huset, bevara och vårda det gamla och ta med
det in i framtiden!

Läs mer om prästgårdarna i Vist församling på nästa sida

Känner du till något intressant om prästgården på Nordanbacka? Vi tar tacksamt emot
information om gården. Maila till oss: info@nordanbacka.se /Stort tack på förhand från Peter & Nina
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Prästgårdarna
i Vist

Text: Per Åkerström
Källor: ”Sturefors. Från kyrkby till villasamhälle”, 2006
Wist Hembygdsförening
www.wisthbf.se
Foto: Peter Tersmeden samt Wist Hembygdsförening

”Nu är kyrka börjad med grundval och lyktad upptill med huv; då skall kyrka hava bol,
som prästen skall bo på.” (Upplandslagen)
En prästgård är en byggnad som har funnits och finns på många ställen i vårt land även idag. En del av dem
är sålda som privatbostäder, andra används av församlingar som lokaler för till exempel barnverksamhet eller
pastorsexpeditioner. Det finns dock ett antal kvar som är i bruk just som prästgård, en bostad för församlingens
komminister eller pastoratets kyrkoherde.
Denna företeelse med att prästen har en särskild bostad sträcker sig ända tillbaka till 1296. Prästen skulle bruka
gården och bo där med sin familj. I Upplandslagen kan vi också se hur många och vilka hus som skulle finnas
på gården. Det var sju laga hus och dessa var: stuga, stekarhus, lada, sädeslada, visthus, sovstuga och fähus.
Alla dessa hus fick prästen hjälp med att underhålla av socknens män och prästen var befriad från skatt men
var tvungen att följa byalagets bestämmelser. I Yngre Västgötalagen och Smålandslagen finns det bara fyra hus
omnämnda: stuga, härbärge, nöthus och lada.
På 1600-talet börjar det ske en tydlig förändring av prästgårdens utformning. Ladugårdarna flyttades längre
från huset för att slippa lukt och djur. Allt enligt de högre ståndens modell på gårdar. Huvudbyggnaden får
också en mycket tydligare och mer framträdande plats på gården. Prästgårdens huvudbyggnad steg i graderna
och blev mer ståndsmässig. De började likna små herrgårdar mot 1700-talets slut.
Denna utveckling hänger samman med att
kyrkoherdens roll i bygden blev allt starkare. Inte
allt för sällan stod prästgårdens jordbruk som ett
föredöme för andra jordbrukare och prästen införde
till exempel potatisen som en ny gröda. Likadant
var det med att dika ur sina åkrar. Detta var också
prästen först med. Dessa innovationer som prästen
stod för måste förstås manifesteras på något sätt
och vad var väl bättre än att bygga en riktig pampig
mangårdsbyggnad.
Till vä: Kyrkoherde och fru Axel Bromans silverbröllopshögtid i Vist prästgård den 3 aug 1921
1910 bryter man denna utveckling och låter prästen få sin lön i form av pengar. Av prästgårdens jord bildar man
en arrendegård och det innebär slut på ett mer än sexhundra år gammalt system. Kort kan också tilläggas att
prästgården även fungerade som en form av kommunalhus. Hit kom människor med olika typer av ärenden.
Kanske behövde de få ett intyg, ett betyg bekräftat eller ekonomisk hjälp. Prästbarnen var de i socknen som
fick vaccineras först för att visa att det inte var farligt och kanske fanns det ett litet sockenapotek i prästgården.
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Rävantomta prästgård i Vist socken
1834 när lönebostället övergick till att bli arrendeboställe så
byggde man en särskild prästgård till kyrkoherden, som blir
tjänstebostad och pastorsexpedition. Detta var kyrkoherdebostad i 129 år, men 1963 förstördes hela byggnaden
av en häftig brand. Det var vid 13-tiden som man upptäcker
att det brinner och tillkallar brandkår från både Linköping,
Sturefors gård och Bestorp. trots denna massiva insats så
brinner prästgården ner till grunden på mindre än tre kvart.
Dåvarande kyrkoherden hade flyttat dit 1962 och då hade
huset genomgått en stor renovering.
Till hö: Vist prästgård vid kanalen med glada kanotister,
År okänt.
Kyrkoherde Hultqvist berättar så här om branden:
”Min fru och jag var hos grannar. Min fru gick hem och fann att det
brann i huset och skyndade tillbaka. brandkåren larmades och jag
sprang hem med en brandspruta. Jag låste dörren till arkivet det
första jag gjorde och bar därefter ut församlingsregistret...”
Församlingsböcker och pastoratets värdehandlingar samt en stor
del av kyrkans silver räddades undan lågorna tack vare det brandsäkra arkiv som byggts i huset. Huset är idag inte återuppbyggt.
Vad som orsakade branden vet ingen med säkerhet, men ett kvarglömt strykjärn som var påslaget sägs kan ha varit orsaken.
Platsen för prästgården är idag en plats för ortsbefolkningen att
samlas på vid Valborgsmässofirande, kanaldagen mm. Den kallas
idag för Prästgårdskajen eller Prästgårdsudden.
Nordanbacka prästgård
Troligen har det på denna plats funnits en husbyggnad
redan från 1400-talet men det finns inget kvar av det..
Detta hus är troligen det äldst bebodda huset i Vist kyrkby.
Denna gård har varit bostad för komministrar samt även för
hyresgäster som inte varit komministrar. Det första årtal
beskrivet är 1682 då en pojke vid namn Samuel Lurentius
lär vara född där. Den nuvarande byggnaden tros vara uppförd 1789 och är byggd i trä med en reveterad utsida.
1936 moderniserades huset och dåtidens alla faciliteter installerades samtidigt som de valde att behålla de
gamla spegeldörrarna och vridlåsen. Tyvärr är de kakelugnar som fanns i huset borttagna och efter dessa finns
inga spår. Det enda av de övriga byggnader som idag finns kvar är ett uthus, de andra har rivits. Från 1930-talet
och framåt kan läsas att huset inte varit bostad åt någon präst. Först efter Rävantomta prästgårds brand 1962
återtogs huset som prästgård och då som kyrkoherdebostad. På 30-talet hyrde fröknarna Lönnberg huset av
kyrkan som bostad. De hade inget med kyrkan att göra men
ansågs som lite finare än andra, kanske berodde det på att de
hade en bror i Stockholm som var professor. När dessa damer
lämnade huset tog landsfiskal Myrold över som hyresgäst
och huset blev kommunalkontor och 1960 flyttar Sparbanken
in i huset. 1963 återgår Nordanbacka till att bli prästgård.
Huset genomgår en genomgripande renovering och
pastoratets kyrkoherde får sin bostad där. Idag är
Nordanbacka privatägd av familjen Tersmeden (se sid 3).
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Prästgården

i Vårdnäs
Text & Foton:
Jörgen Sundeborn

”Om jag inte vore konung av Sverige, ville jag vara präst i Vårdnäs!”
Under sensommaren och hösten 2018 genomgick Vårdnäs prästgård en fasadrenovering.
Det var spännande att följa hanverkarnas arbete. Inte minst för att en del av prästgårdens
dolda historia kom i dagen. Men vi tar det från början.
Med största sannolikhet har det funnits en prästgård i Vårdnäs lika länge som det funnits präster, dvs sedan
medeltiden. Den nuvarande prästgårdens tillkomsthistoria är något oklar. Antingen ombyggdes den prästgård
som byggdes 1781 eller så uppfördes en helt ny prästgård 1854-55. Eftersom måtten inte stämmer med 1781 års
prästgård kanske det senaste är mest troligt. På alla fotografier jag sett av prästgården,
det tidigaste torde vara från tidigt 1900-tal, möjligtvis från slutet av 1800-talet, har
fasaden varit reveterad. Metoden kom till Sverige på 1700-talet och spred sig
över landet. I mitten på 1800-talet var det en ganska vanlig metod.
När delar av fasaden kanackades ner på prästgården kunde man se
delar av den timrade stommen. Bl a. kunde man se att knutarna
konstruerats med hjälp av sk. Laxknut (Bild 2). En hållbar konstruktion,
där stockarna låser varandra vilket kräver stor precision och yrkesskicklighet av byggaren. Denna konstruktion var, fram för allt, vanlig under
1800-talet, vilket kanske skvallrar om att prästgården inte är en ombyggnad utan just en nybyggnad från 1854.

Bild 2

För att få murbruket att fästa på stommen är den försedd med ett stort antal mindre kilar med någon decimeters
mellanrum (Bild 3). Putsen är ”armerad” med hjälp av vass (Bild 4). I nutid är det vanligast att man använder nät..
I dag är prästgården vit, men på vissa ytor där färgen försvunnit med tiden, kunde man ana en underliggande
ljusgul färg (Bild 5). Kanske någon kommer ihåg om prästgården någon gång varit ljusgul? Det går ju tyvärr inte att
avgöra med hjälp av svartvita fotografier.

Bild 3

Bild 4
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Bild 5

Bild 7

Bild 6

Bild 8

Timmerstommen avslöjar också att de ursprungliga fönstren var mindre än dagens (Bild 6).
En annan intressant upptäckt var att timmerstommen är rödfärgad (Bild 7) Det syntes en tydlig avgränsning
kring samtliga frilagda fönster samt vid knutarna där det inte var rödfärgat vilket måste bero på att de varit
försedda med foder (Bild 8). Någon förklaring till varför stommen är rödfärgad under putsen kan jag inte finna
förutom att det kan tyda på att prästgården ursprungligen inte var reveterad utan hade rödfärgad, timrad fasad.
Hur det förhåller sig med den saken kan jag inte avgöra. Därtill saknar jag kunskaper i ämnet. Kanske det går att
hitta uppgifter om detta i något gammalt sockenstämmoprotokoll som kan kasta ljus över detta.

Rödfärgad timmerstomme, ibland med panel, var den vanligaste fasaden på landsbygden under 1700-talet
(Endast herrgårdar och prästgårdar var rödfärgade. ”Vanliga” hus hade som regel ingen färg alls). Det skulle i så
fall kunna tyda på att prästgården har en äldre historia än byggåret 1854.
Att följa renoveringen har bitvis varit som att åka tidsmaskin, där prästgården själv berättat om sina unga år.
Interiört renoverades prästgården våren 2011 inför vår inflyttning (Bild 9 och 10 här nedan).

Det är en förmån att få bo i Vårdnäs prästgård som, vars vackra läge, lär ha fått kung Gustaf V att utbrista:

”Om jag inte vore konung av Sverige, ville jag vara präst i Vårdnäs!”.
Jörgen Sundeborn

7

VI PRATAR OM

Påsken

Texter från Svenska kyrkans hemsida.
Foton: IKON, om inget annat anges

”Kristus är uppstånden. Ja han är sannerligen uppstånden.”
Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus besegrar döden. Att Jesus vinner över döden är centrum i kristen
tro. När Jesus uppstår vinner det goda över det onda. Genom Jesus uppståndelse visar Gud att det onda vi gör och
som sker hela tiden är besegrat. Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i folkmun för ”påsken”.
Men det är egentligen påskdagen, den dag då Jesus uppstod, som inleder veckan påskveckan.

Påsken i korthet

Palmsöndag Jesus red in i Jerusalem. Han togs emot som en kung av
folket. De jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.

Dymmelonsdag Förr bytte man ut kyrkklockans metallkläpp mot en kläpp
av trä, en dymmel. Då lät klockklangen dovare.

Skärtorsdag Jesus äter för sista gången med sina lärjungar. Senare på
natten, när Jesus och hans lärjungar har samlats i Getsemane trädgård, grips
Jesus av de romerska soldaterna.

Långfredag Jesus förhörs hos Pontius Pilatus och döms till döden. Han
korsfästs, dör och begravs.

Påskdagen Några kvinnor kommer till graven men stenen är bortrullad,
Jesus är uppstånden.

Annandag påsk Jesus visar sig för sina lärjungar på olika sätt.
Stilla veckan
Sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. Veckan inleds med palmsöndagen. Vi
närmar oss påsken. Texterna som vi läser på palmsöndagen berättar om när Jesus red in i Jerusalem på en
åsna för att fira den judiska påsken tillsammans med sina lärjungar. Han togs emot som en kung av folket. De
jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna. Palmsöndagen är en glädjens dag. Samtidigt
visste Jesus vilket lidande som låg framför honom. Under stilla veckan hålls ofta andakter eller gudstjänster
som berättar om vad som hände under de sista dagarna i Jesu liv. Det är ett drama som brukar kallas
passionsdramat. Gudstjänsterna kallas passionsgudstjänster.
Skärtorsdagen- den första nattvarden
Jesus äter för sista gången tillsammans med sina tolv lärjungar
och Jesus säger till dem att de ska fortsätta att bryta bröd och
dricka vin tillsammans även när han inte finns ibland dem. Gör det
till minne av mig, säger Jesus. Den här kvällen är förebilden för
kyrkor i hela världen varje gång de firar nattvard med bröd och vin.
Senare på natten, när Jesus och hans lärjungar har samlats i
Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska soldaterna. Det
är en av lärjungarna, Judas, som förråder Jesus. Han får 30 silvermynt för att avslöja vem Jesus är.

Getsemane trädgård i Jerusalem 2018
Foto: Rebecca Hedén
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Långfredagen - stillsam och allvarlig
Jesus förs till förhör hos Pontius Pilatus som beslutar att Jesus ska dömas till döden för att han kallat sig
judarnas kung. Jesus får själv bära sitt kors till Golgota, en kulle utanför staden, där han korsfästs bredvid två
rövare. Den ene rövaren hånar Jesus och ber honom hjälpa sig själv och dem, om han nu är Gud son. Den
andre ber Jesus att tänka på honom om det skulle vara så att hans Gud hjälper. Jesus svarar ” Redan idag ska
du vara med mig i paradiset” När Jesus dör berättas att han ropar ut orden som citeras i Psaltaren 22: ”Min
Gud, min Gud varför har du övergivit mig?” Mörkret faller över jorden, jorden skakar och soldaten som vaktar
korset säger: ”Den mannen måste ha varit Guds son”. En av lärjungarna tog ner Jesu kropp, lindade den med
linne och kryddor och lade honom i en grav i närheten av platsen där han korsfästs. Under gudstjänsterna på
långfredagen är det stilla och allvarligt i kyrkan. Det är
ofta ingen musik och kyrkklockorna ringer inte. På skärtorsdagens kväll har man dukat av altaret och satt dit en
vas med fem röda rosor, som symboliserar Jesu fem sår
(tre spiksår, sår från törnekronan och sår från spjutspets
i sidan). I många kyrkor håller man flera gudstjänster
under långfredagen där man följer berättelsen om när
Jesus korsfästs.
Påskdagen - Jesus har uppstått

Jesu grav, Jerusalem 2018

Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk

Foto: Rebecca Hedén

kallas i folkmun för ”Påsken”. Men det är egentligen
påskdagen, den dag då Jesus uppstod, som inleder
påskveckan. Denna dag kom några kvinnor för att
smörja Jesu kropp med välluktande kryddor. När de
kom fram till graven och fann stenen bortrullad gick de
till Petrus och ytterligare en lärjunge och berättade att
Jesus inte fanns i graven. När lärjungarna kom dit såg
de att linnebindlarna låg där tillsammans med duken
som täckt Jesu huvud. Maria mötte två änglar som
frågade henne varför hon gråter, och när hon vände sig
om var det Jesus som stod där. Hon kände inte igen
honom först, utan trodde att det var trädgårdsmästaren. Kvinnorna i berättelserna fylldes både av rädsla och glädje men de berättade för lärjungarna om vad
de hade upplevt. På påskdagen firar vi att Jesus har uppstått. och då vill vi ha så mycket fest och glädje som
möjligt. Därför sker det en dramatisk övergång från långfredagens sorg till påskdagens glädje. Inne i kyrkan
tänds ljus och man hälsar varandra med den urgamla påskhälsningen:
”Kristus är uppstånden. Ja han är sannerligen uppstånden.”
Annandag påsk – Jesus visar sig
Lärjungarna sitter under den här dagen antingen gömda efter det som hänt under påsken, eller är på väg bort
från Jerusalem. En av berättelserna kallas för Emmausvandringen (Se vår kalender s 10 om Emmausvandring).
Det handlar om två lärjungar som är på väg bort från Jerusalem. De går och samtalar på vägen. Plötsligt slår
någon följe med dem. Det är Jesus, men de känner först inte igen honom. Han frågar lärjungarna: Vad är det
ni går och talar med varandra om? De berättar om allt som har hänt under påsken. När de stannar för att äta
och Jesus bryter brödet känner de igen honom. Jesus visar sig för alla lärjungar på olika sätt. Deras reaktioner
är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar
Jesus hos dem och delar deras tillvaro. Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på
vägen och delar vår vardag.

Varmt välkommen att fira påsk med oss i Vist Vårdnäs pastorat!
Se vår kalender på s 10 för påskens evenemang
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GUDSTJÄNST

KALENDER

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

14/4 PALMSÖNDAGEN

12/5 4:E SÖNDAGEN E PÅSK

Bjärka-Säby 08.00 Söndagsklubben
Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst, Tonfiskarna &
Ceciliakören. Spanarna medverkar.

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst, musikal med
barnkörerna.
Vist kyrka 17.00 Mässa

15/4 MÅNDAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Konfirmationsmässa,
Vårdnäs Vokalensemble.
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst, församlingens
körer.

19/5 5:E SÖNDAGEN E PÅSK

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

16/4 TISDAG
Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

26/5 BÖNSÖNDAGEN

17/4 ONSDAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt
Vårdnäs kyrka 18.30 Passionsandakt

30/5 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

18/4 SKÄRTORSDAGEN

Vårdnäs 08.00 Gökotta, Viggeby
Vist kyrka Sammanlyst Vårdnäs

Bestorps servicehus 14.00 Skärtorsdagsmässa
Sturefors servicehus 14.00 Skärtorsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa
Vårdnäs kapell (stiftsgården) 19.30
Skärtorsdagsmässa, Vårdnäs Vokalensemble

2/6 SÖNDAG FÖRE PINGST
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 11.00 Konfirmationsmässa
Unga ledare medverkar

19/4 LÅNGFREDAGEN

9/6 PINGSTDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst,
Kyrkokören
Vist kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst,
Långfredagskören.

Vist 11.00 Friluftsgudstjänst, Damkören Senza
Nome, plats se kommande predikotur.
Vårdnäs 18.00 Sinnesromässa i kapellet
(Stiftsgården).

21/4 PÅSKDAGEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Påskdagsmässa,
församlingens körer. Smörgås och tårta i
församlingshemmet efteråt.
Vist kyrka 11.00 Påskdagsmässa, Kyrkokören.

16/6 HELIGA TREFALDIGHETS DAG

22/4 ANNANDAGPÅSK

21/6 MIDSOMMARAFTON

Vist Sammanlyst Vårdnäs
Vårdnäs 14.30 Sammanlyst Skeda
Emmausvandring. Samling vid Equmeniakyrkan
14.30. Fika i Skeda församlingsgård 17.00.
Gudstjänst i församlingsgården 17.30. Vid ej
deltagande i vandringen går det bra att komma
direkt till Skeda församlingsgård.

Vårdnäs kyrka 17.00 Musikandakt

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

22/6 MIDSOMMARDAGEN
Vårdnäs Sammanlyst Vist
Vist kyrka 18.00 Mässa på innergården

23/6 JOHANNES DÖPARENS DAG
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist Sammanlyst Vårdnäs

28/4 2:A SÖNDAGEN E PÅSK
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka

5/5 3:E SÖNDAGEN E PÅSK

Måndag 15/4 19.00

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

”Vårkänslor”
Konsert med

Den akademiska damkören Linnea

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

Dirigent: Merete Ellegard
Fri entré
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PÅ GÅNG
Genom

Kyrkfönstret

I PASTORATET

VAD FINNS DET FÖR
SPÄNNANDE HISTORIA
& FÖREMÅL INNANFÖR
VÄGGARNA?

VI TITTAR IN
GENOM VÅRDNÄS
RESP VIST
KYRKAS FÖNSTER.

Foto: Karin Dahlström
Ovan: Triptyk relief i Vist kyrka. En triptyk (av grek. triptychos
”trefaldig”) är ett konstverk indelat i tre delar. Numera används
ordet för tredelade bildkonstverk i allmänhet.
Sammansatt material (Tavla). Motiven snidade i relief. Centralmotivet visar Kristus inför Pilatus. Polykrom bemålning. År 1900 av
Samuel Göransson (1892-1981). Höjd 37,5 cm, bredd 61 cm.

Triumfkrucifix Vårdnäs kyrka. Kristusfigur med törnekrona och sår.
Huvudet har fallit åt figurens högra sida. Kort skägg och två kraftiga
hårlockar. Kort bronserat ländkläde med en sidoflik och blåmålat
foder. Delar av skulpturen kan vara nyskurna. Sekundärt färgskikt
på Kristusfiguren. Korset har runda ändplattor och är målat i grönt,
grått och rött. Sekundärt 1923. Höjd 350 cm. Tillkomstår 1390
Foto: Britt-Marie Pettersson

Vist kyrka
19/5 17.00

... jag bär på liv ...
Musikgudstjänst med
Tonfiskarna, Ceciliakören, Tjejkören,
Damkören Senza Nome,
Vist kyrkokör
och instrumentalister.

Vårdnäs kyrka Lördag 25/5 17.00
Vårkonsert med Olle Persson
Vårdnäs Kyrkokör
Vårdnäs Vokalensemble
under ledning av
Anne Gustavsson Jarl
Fri entré
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Kontakt

Kyrkoherde Elin Strömblad .................................................................... 540 25
Församlingsherde Vårdnäs Alexandra Moraitis ..................................... 413 17
Församlingsherde Vist Niklas Lüning ......................................................529 16
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

VIST OCH VÅRDNÄS

Församlingsverksamhet

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

Telefonnummer - 013

Är du i behov av att prata med någon?

Besöks- och telefontider:

Församlingarnas präster erbjuder samtal och bikt, givetvis med
tystnadsplikt. Kontakta någon av församlingarnas präster.
Samtalen är alltid kostnadsfria.

Ordinarie öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

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
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