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Konsten att ha semester
Jag minns stunderna på altanen med en kopp kaffe, brännande sol och surrande
flugor. Mitt i juli. Juli är en sån där månad som nästan känns mytisk. Som man drömmer om och längtar efter under hela resten av året. Och så är den där en vacker
sommarmorgon. Den är där och jag får bara ta emot. Ta emot rabarber och blommor,
värmen i luften och i vattnet på badet, sovmorgnar och sena kvällar med grillat. Det
är härligt men som den melankoliska människa jag är så bär jag också alltid med mig
en känsla av ”det här kommer att ta slut, snart är sommaren över”. Det är en konst
att vara i nuet. Att stanna upp och bara vara. Sommaren och att ha semester är en
omställning från att längta till att vara. Inte alltid helt enkelt. Men det är en omställning som vi mår väl av, tror jag. En övning i att se det är som är framför näsan på oss,
det stora i det lilla.
En av de vackraste berättelsen i Bibeln tycker jag är Skapelseberättelsen. Den säger
till mig att jag är placerad här bara för att Gud vill det. Det finns en mening med mitt
liv om jag så sitter här på den här altanen och dricker kaffe och så gör jag inget mer.
Någon vill mig. Jag är skapad för att vara. Precis som rabarbern. Den är god att äta
men den är nästan finare med sitt stora vackra blad när den bara får vara i fred. Allt
har en mening i sig själv. Allt är gott i sig själv. T.o.m. Gud själv vilade efter sitt skapande. Vilade och bara var nöjd. Stannade upp och lät vara. Så får vi också göra.
Jag hoppas att du också har fått vila under sommaren. Att du har fått bara vara.
Och att det sedan kan leda till ny energi att omsätta tankar i handling. Nu öppnar sig
hösten framför oss. Här i bladet kan du läsa om vad som händer i våra församlingar
då. (Glöm inte bort att gå och rösta i kyrkovalet den 17 september.)
Ulrika Scott
Präst i Vist

Kyrkbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Karin Svensson
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2017
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Reformationen fyller 500 år – det ska vi fira!
Kanske har du uppmärksammat att Svenska
kyrkan - och alla andra lutherska kyrkor runt om
i världen- firar 500 år av reformation i år. Det
uppmärksammas på olika sätt i Svenska kyrkan
under året. I vårt pastorat satsar vi mest till hösten då vi har fyra tillfällen som särskilt lyfter fram
Luther och hans teologi:
- Den 10 sept kl 18 kommer organisten Martin
Riessen till Vårdnäs kyrka och berättar om Luther
och väver in det i en gudstjänst. Vist och Vårdnäs
kyrkokörer.
- Den 2 okt kl 19 berättar Jonny Karlsson,
domkyrkolektor i Domkyrkan, om ”Luther då och
nu” i Vårdnäs församlingshem.
- Den 22 okt kl 17 sätter vi upp musikalen
”Luthers ungar” tillsammans med många involverade från församlingen i Vist kyrka.
- Den 12 nov kl 17 får vi uppleva ”Bach, Luther
och en orgel” i en musikgudstjänst i Vist.
Varmt välkomna till dessa tillfällen! Ta tillfället att
lära dig lite mer om denna intressanta person som
har präglat Svenska kyrkans teologi så mycket.

Musik i Vist

Musik i Vist

22/10 kl 17

12 /11 kl 17

”Luthers ungar”

”Bach, Luther
och en orgel”

Musikal av Karin Runow

Tonfiskarna,
Ceciliakören,
Pysslingarna,
Tjejkören och
Kyrkokören

Musikgudstjänst med

organisterna

Lars Beckman
och
Marie-Louise
Beckman
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Sommarens musik i Vårdnäs

Sommarmusiken har varit välbesökt i år och det är den första sommaren som vi har
kunnat fika ute varje onsdagkväll! På bilden ovan syns Hulander kvartett som den 12
juli framförde sitt program; ”Fri som en fågel”. Agnes Hulander sjöng och spelade cello,
William Schotte spelade jazzgitarr och Joel Hulander kontrabas, Jonny Ek spelade piano.
Gruppen bjöd på jazz, psalmer och sommarsånger av bl.a. Ted Gärdestad, Benny Andersson och Georg Riedel.
Trio Alve på bilden nedan är Elsa Rosengren, Fredrik Samuelsson och Tobias Bennsten.
De gästade Vårdnäs kyrka den 26 juli med ett program som innehöll opera och klassisk
musik, visor och pop. Trion sjöng och ackompanjerade varandra på piano och orgel.
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G u ds tjänstkal ender
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Se predikoturer och hemsidan; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

10/9 13:e SÖN E TREFALDIGHET

12/11 22:a SÖN E TREF

Vårdnäs kyrka 18.00 Luthergudstjänst med
Martin Riessen, Vist och Vårdnäs kyrkokörer
Vist kyrka Sammanlyst till Vårdnäs

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Rengenkören
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst ”Bach, Luther
och en orgel” Marie-Louise och Lars Beckman

17/9 14:e SÖN E TREFALDIGHET

19/11 SÖN FÖRE DOMSÖN

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, Körgrupp ur kyrkokören

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, Tjejkören

19/9 TISDAG

26/11 DOMSÖNDAGEN

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och spaghetti, se info sista sidan Vårdnäs kapell Stiftsgården 17.00 Sinnesromässa
Vist kyrka 17.00 Temamässa

24/9 15:e SÖN E TREFALDIGHET

3/12 1:a SÖN I ADVENT

Vårdnäs kyrka 17.00 Förklarande mässa och
konfirmandupptakt
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst, sång Ann-Sofie Nord

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst,
Kyrkokören, Upptäckarkören och Tjejkören
Vist kyrka 11.00 Gudstjänst, Kyrkokören
Vi välkomnar årets konfirmander

30/9 Lördag 17.00

Konsert med Magnus Bäcklund,
Vårdnäs kyrkokör och Vokalensemblen
(se separat annons sid 10)

10/12 2:a SÖN ADVENT

Vårdnäs kapell Stiftsgården11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Luciagudstjänst
Tonfiskarna och Ceciliakören

1/10 DEN HELIGE MIKAELS DAG
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Temamässa

17/12 2:a SÖN ADVENT

8/10 TACKSÄGELSEDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Tacksägelsegudstjänst, Upptäckarna,
Upptäckarkören och Tjejkören, se annonsering och hemsida
Vist kyrka 17.00 Mässa, Damkören Senza Nome

15/10 18:e SÖN E TREFALDIGHET

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Förklararande mässa, Körgrupp ur kyrkokören

22/10 APOSTLADAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, sång Rebecca Jarl Evertsson
Vist kyrka 17.00 Luthermusikal, se info sid 4

29/10 20:e SÖN E TREFALDIGHET
Vårdnäs kapell Stiftsgården Sinnesrogudstjänst
Vist kyrka 17.00 Mässa

Vårdnäs kyrka 17.00 Lucia- och julkonsert
Församlingens körer
Vist kyrka 17.00 Vi sjunger in julen
Kyrkokören, Damkören och Tjejkören

Allhelgonatiden - Öppet
Vist
Kyrkan öppen måndag till lördag för
stillhet och andakt.
Fika serveras i kyrkan

tors 2 nov 8-16
fre 3 nov 8-20
lör 4 nov 11-16

Vårdnäs

Kyrkan öppen alla dagar för
för stillhet o andakt.
Fika serveras i kyrkan.
tors 2 nov 13-17,
fre 3 nov 10-17
Fika i församlingshemmet
lör 4 nov 10-17

4/11 ALLA HELGONS DAG

Vårdnäs kyrka 17.00 Minnesgudstjänst, Kyrkokören
Vist kyrka 11.00 Minnesgudstjänst, Kyrkokören

5/11 SÖN E ALLA HELGONS DAG
Vårdnäs kyrka Sammanlyst till Vist
Vist kyrka 17.00 Mässa

7/11 TISDAG

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och spaghetti, se info sista sidan

Gudstjänst på Servicehuset:
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00
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På gång i höst...
KONFIRMATION 2017/18!
Går du i 8:an? Då är du varmt välkommen som konfirmand i Vist eller Vårdnäs församling (ja, man kan
konfirmeras även om man gick i åttan för länge sen…kontakta oss om du är nyfiken!).
Under konfirmandåret kommer du att få resa, både in i dig själv och andras sätt att se på saker och ut i
världen. Precis som livet är konfirmationsåret en blandning av allvar och lek och en möjlighet att bli lite
klokare. Vi börjar i höst och alla får plats! Även om man inte bor i församlingarna. Konfirmation sker i maj.
Vårdnäs börjar 24 september 17.00 i Vårdnäs kyrka. Vist börjar 12 oktober 18.00 i Vist kyrka.
Om du vill bli konfirmand i Vist eller Vårdnäs, hör av dig till:
Ulrika Scott (tel 0703-552916) ulrika.scott@svenskakyrkan.se i Vist
Alexandra Moraitis (tel 0735-211246) alexandra.moraitis@svenskakyrkan.se i Vårdnäs

Hoppas att vi ses i höst!
Dela tro / dela liv

Dela tro/ dela liv. En öppen
samtalsgrupp där vi utifrån
olika teman delar tankar och
funderingar om kristen tro och
om livet.
Första träff är den 26 sept
kl 19.00 i Rimforsa församlingsgård i samarbete med
Rimforsa församling. Vi kommer att alternera Vårdnäs och
Rimforsa.
Kontaktperson Alexandra Moraitis. Se hemsida för vidare
datum och teman

Bokcirkel i Vårdnäs

FRUKOSTCAFÉ
Onsdagar 9.00 – 12.00
Titta in och njut
av en smörgås, kaka, kaffe, te.
Pris: 20 kr
Det finns tidningar att läsa. leksaker
för barnen att leka med och
det finns alltid någon att prata med

Vi träffas några gånger per
termin, läser en bok och
samtalar sedan om den.
Datum och boktitel, se hemsidan.

Trivselcafé i Vårdnäs

Välkommen
till Vist församlingshem

Stickcafé i Vårdnäs

Andra onsdagen i månaden har vi café i församlingshemmet, 14.00- 16.00. Välkommen du som är ledig
dagtid och vill träffa nya och gamla vänner.
Datum för hösten :

Onsdagskvällar jämna veckor kl 19.00- 21.30
träffas ett gäng pysselglada människor i församlingshemmet. Starttid 6 september.
Vi tar med eget hantverk de flesta
gångerna och någon gång under
terminen blir det gemensamt
hantverk. Varmt välkommen du
som vill pyssla, fika och prata.
Britt-Marie Pettersson

13 september
11 oktober
8 november
13 december
Behöver du skjuts,
ring Alexandra Moraitis
telefonnr 413 17
Varmt välkommen!

6

Barn, ungdom och uppåt!
Vist

Vårdnäs

Öppet Hus fredagar kl 9.15 - 11.15
För alla som är daglediga och vill sjunga och leka med
sina barn.
Nillan Kylemark Bergman och Marie Gustafson.

Babyrytmik och öppna förskolan torsdagar 9.00
Vi välkomnar dig som förälder tillsammans med
ditt barn. Musik, sång och rytm. Resten av tiden
leker vi, samtalar och fikar tillsammans.
Passar för alla åldrar!
Start torsdagen den 7/9, kl 9.00.
Maria Mimmi Klingberg och Marie Gustafsson

Pysslingar årskurs 1-3 - OBS! Begränsat antal platser
onsdagar kl 15.00-16.30
Anmälan: Annika Zeylon
UG - Ungdomsgruppen
torsdagar alla veckor 20.30- samt söndagar 18.15-21.
Nillan Kylemark Bergman

Ungdomsgrupp
Torsdagar jämna veckor 19.00-20.30
Ansvarig Marie Gustafson och Alexandra Moraitis

Gudstjänstgrupper:
Träffas en timme innan gudstjänsten för att planera.
Kontakta Ulrika Scott om du vill vara med - eller bara
kom!

Upptäckarna
För dig som går i förskoleklass - årskurs 2
Tisdagar 15-17 Se mer info nedan.
Stickcafé:
Onsdagar jämna v kl 19.00 i församlingshemmet
Britt-Marie Pettersson

Café:
Onsdagar kl 9.00-12.00 Jaana Björk och Annika Zeylon
Kyrkliga syföreningen:
Träffas i församlingshemmet
Varannan onsdag kl 13.30-15.30
Kristina Kull, 013-540 10

Trivselcafé:
Andra onsdagen i månaden kl 14.00
Alexandra Moraitis
Dela tro dela liv, samtalsgrupp:
Datum se hemsida och annonsering,
Alexandra Moraitis

Lilla syföreningen:
Träffas hemma hos någon i gruppen
En måndag i månaden kl 13.00
Maj- Britt Gustavsson, 073-512 98 50

Bokcirkel:
Datum se hemsida och annonsering
Alexandra Moraitis och Maria Mimmi Klingberg,

Vi sjunger
Vist

Vårdnäs

Upptäckarna/Upptäckarkören
För dig som går i förskoleklass - årskurs 2
& Tjejkören Årskurs 3-6
Vi träffas i Vårdnäs församlingshem på
tisdagar 15.00 - 17.00
Ni får mellanmål när ni kommer. Vi pysslar, bakar och
leker m.m. Vi kommer även att sjunga i kören med Anne.
Buss går från Brokinds skola. Gällande Sätra skola
kontakta Anne för info.

Tonfiskarna:
Barnkör för dig som går i klass 1-2.
Vi övar på tisdagar ca 15.15-16.00
Ceciliakören:
Kör för dig i klass 3-6. Vi övar på onsdagar 15.3016.30. Här får du lära dig många slags sånger och får
dessutom pröva på att sjunga lite i stämmor.
Tjejkören:
Kör för dig i högstadie- och gymnasieåldern. Vi övar
måndagar 17.00-18.00.

Välkomna hälsar Marie Gustafson, Britt-Marie
Pettersson, Anne Gustavsson Jarl

Damkören Senza Nome:
Kör som arbetar projektvis. Vi ses 3-4 gånger inför
varje uppsjungning. Oftast inleds varje projekt med ett
längre övningspass en lördagsförmiddag. Därefter övar
vi måndagar 18.00-20.00.

Kyrkokören:
Blandad kör som övar torsdagar kl 19.30-21.30
Ansvarig körer i Vårdnäs:
Anne Gustavsson-Jarl

Kyrkokören:
Blandad kör som övar onsdagar 18.30-20.30.
Ansvarig körer i Vist: Jeanette Ståhlkvist

Du hittar alltid aktuell information om våra grupper på hemsidan; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas
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KO N S E RT
Vårdnäs kyrka Lördag 30/9 kl 17

MAGNUS BÄCKLUND
Vårdnäs kyrkokör
Vokalensemblen
Kompgrupp

Välkommen!
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Församlingsverksamhet

Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ............................................................................ 525 74
Kyrkvaktmästare Vist Daniel Dahlberg ........................................................................ 520 80
Kyrkvaktmästare Vist Svitlana Johansson .................................................................. 520 80
Innevaktmästare Vårdnäs Helena Adell ................................................................... 14 34 14
Kyrkvaktmästare Vårdnäs Annika Svensson .............................................................. 410 41
Kyrkvaktmästare Vårdnäs Gustaf Karmelind.............................................................. 410 41

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

Kyrkogård- och fastighetsförvaltning

VIST OCH VÅRDNÄS
Kontakt:

Telefonnummer

Kyrkoherde Elin Strömblad .............................................................................................. 540 25
Präst Vårdnäs Alexandra Moraitis ................................................................................. 413 17
Präst Vist Ulrika Scott ...................................................................................................... 529 16
Kantor Vårdnäs Anne Gustavsson-Jarl ........................................................................ 411 31
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist ..................................................................................... 529 40
Pedagog Vist Nillan Kylemark Bergman .......................................................070-731 27 29
Församlingsassistent Marie Gustafson ............................................................. 013-540 18
Cafévärdinna Jaana Björk ............................................................................................... 525 74

Kyrkbackens förskola ......................................................................................................
Förskolechef Maria “Mimmi” Klingberg ......................................................................
Vist församlingshem ........................................................................................................
Vårdnäs församlingshem ................................................................................................

414 14
411 04
528 23
414 57

Förtroendevalda
Ordförande kyrkofullmäktige Torbjörn Pettersson.................................. 0706-72 74 23
torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ordförande kyrkorådet Rolf Strand ............................................................. 0706-32 88 99
rolf_strand@bredband.net
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

Är du i behov av att prata med någon?

Församlingarnas präster erbjuder samtal. Du kan
beställa tid för samtal eller möta oss när vi träffar
på varandra. Samtalen är alltid kostnadsfria.
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Öppettider: måndag 10.00-12.00, tisdag 13.00-15.00, torsdag 10.00-12.00

Övrigt

Besöks och telefontider:

Administrativ assistent Lisbeth Johansson Suther ................................................... 520 01
Förvaltningsassistent Lena Lundh ................................................................................. 520 25

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Administration

Det här hittar du i kyrkbladet

2
3
10
2
3

6-7 8-9
Konsten att ha semester
Vikten av att bara vara...

Vi firar: Reformationen fyller 500 år!

Under hösten kommer vi fira att reformationen fyller 500 år. Vi gör det
genom sång och musik i olika former. Vi får också veta mer om Martin
Luther, denna intressanta person som har präglat Svenska kyrkans
teologi så mycket.

6-7
8-9

På gång i höst
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Konsert

I höst finns det mycket att välja på för alla åldrar; trivselcafé, samtalsgrupp och bokcirkel, stickcafé och sist men inte minst - körsång!

Konfirmation 2017

Årets konfirmander i Vårdnäs och Vist pastorat

Med Magnus Bäcklund, Vårdnäs kyrkokör, Vokalensemblen med
Kompgrupp. Varmt välkommen!

”Gud och Spaghetti”
En gudstjänst för alla åldrar. Kyrkbackens förskola, Upptäckarna med kör i Vårdnäs arbetar
under terminen med ett tema som sedan kommer att avspegla sig i gudstjänsten tisdag
19 september kl 16.30 och 7 november kl 16.30 i Vårdnäs. Efter gudstjänsten i kyrkan
står middagsbordet i församlingshemmet dukat till självkostnadspris. Kanske serveras det
spaghetti?!...

Varmt välkomna att delta!
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