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Elins betraktelse
Tänk vad mycket vi kan göra med en telefon.
Vi kan ringa, sms:a, surfa på internet, spela spel
och fotografera med den. Teknikutvecklingen
har gått jättefort.

I kyrkan har vi traditionen av att fasta, att
avstå något för att på så sätt ge mer utrymme
till Gud och de stora livsfrågorna.. Traditionellt
har det ofta varit mat som ex.v. kött som vi
avstått från under fastetiden. Men nu är det
fler och fler som skärmfastar. Fler som genom
att välja bort skärmen skapar ett utrymme
för det som vi annars inte har tid med. Det
kan vara ett sätt att förbereda oss på de stora
frågorna som vi alla bär på kring livet, döden
och vad som händer sedan.

Som med all kunskap gäller det att veta hur vi
ska hantera den och vi är nog flera föräldrar
som sagt till våra barn att ”Nu är skärmtiden
slut.” och ”Nu måste ni göra något annat.”
Nu vill jag inte säga att vi vuxna är bättre. Vi
umgås också på nätet och kollar nyheter. Vi
ställer in så att telefonen plingar både för senaste nyheten och för senaste mailen. Det gäller
att inte missa något. Det gäller att hänga med
i nyhetsflödet. Tidningarnas rubriker är gamla
redan när tidningen kommer.
Men vad missar vi istället?

I fastan får vi förbereda oss att gå in i just
dessa frågor som det under påskveckan finns
ett så tydligt kristet tolkningsmönster för. Från
mörker till ljus. Från död till liv.
För att lära oss att se det livsavgörande
mönstret behöver vi stanna upp och ge oss tid
redan här och nu. Låt oss använda fastan till
det och släppa telefonen för ett ögonblick.

Jag tror vi missar en viktig del av livet.
Långsamheten och reflektionen. Jag har flera
gånger de senare 10 åren funderat vidare på
vad som händer när vi blir gamla. När våra sinnen; syn och hörsel ger vika samtidigt som vi
vant oss vid att ständigt ha förströelse och ett
informationsinflöde. Vad händer när vi inte längre har det och vi för första gången på länge
står öga mot öga med oss själva och inte kan
fly. Trivs vi med dem vi möter då? Hur hanterar
vi de stora livsfrågorna kring livets mening,
dess ändlighet och frågan om det finns en Gud
som tar emot när vi dör om vi aldrig gett oss
tid att fundera kring det tidigare.

En eftertänksam fasta önskar jag er!
Be för mig på samma sätt som jag ber för er!
Elin Strömblad
Kyrkoherde
Tel 540 25

Kyrkbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden Foto: Annika Svensson
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2016
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Fastetider

Årets största fasta i kristendomen är tiden före
påsk. Fastan börjar 40 dagar före påsk. 2017
börjar fastetiden på askonsdagen, den 1 mars och
slutar på påskdagen den 16 april.

karneval kommer från latinets carnevale som
betyder ”farväl kött”. Fastlagen är alltså raka
motsatsen till fastan.
I vårt pastorat uppmärksammar vi
fettisdagen med ”Karneval” i Vist församling
och i Vårdnäs församling har vi gudstjänst
”Gud & spaghetti” (se sid 9)

Påsken firas den första söndagen efter den första
fullmånen efter vårdagjämning. Därför infaller
påsken och fastan på olika datum varje år.
Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som
gick genom lidandet och döden mot uppståndelse
och ett nytt liv.

På askonsdagen, 1 mars, firas i våra kyrkor
askonsdagsmässa. Askonsdagen kan vara
en startpunkt för tiden då vi vänder oss in
mot Gud. Askan är en symbol för döden och
kroppens förfall. Det är en maning till eftertanke
om hur vi lever våra liv. Ibland ger prästen
gudstjänstdeltagarna ett kors av aska i pannan
eller på handleden. Korset symboliserar Jesus
vandring mot korset och vandringen genom död
till nytt liv.

Att fasta är att avstå från något för att vinna
något annat. Fastan handlar om att du ska få tid
för eftertanke och bön, och tid för att komma
närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi
stannar upp.
Om du fastar behöver det inte betyda att du
inte äter vissa saker. En
kristen fasta kan vara att
avstå från till exempel tvtittande, godis, alkohol,
kött, Facebook eller något
annat.

Två veckor innan
påskdagen på
Passionssöndagen,
femte söndagen
i fastan, börjar
passionstiden
(passion=lidande).
Söndagen efter,
Palmsöndagen, inleder
stilla veckan. Ibland
kallas också den vecka
för dymmelveckan.
Namnet kommer
av den träklubba,
dymmeln, som på onsdagen i stilla veckan –
dymmelonsdag – förr fick ersätta klockans vanliga
kläpp. Detta för att klockan skulle få en dovare
klang och på så sätt visa att detta är inte är en
”vanlig” vecka. Därefter kommer skärtorsdag
(Jesus instiftar nattvarden), långfredag (Jesus
korsfästelse), påskafton (graven), påskdagen
(Jesus uppståndelse) och annandag påsk
(Emmausvandring).

En kristen fasta kan också
handla om att avstå
från något för att spara
pengar. De pengar du inte
använder kan sedan gå till
någon som behöver dem
bättre än vad du gör.
Förfastan inleds med
söndagen Septuagesima, vars namn betyder ”den
sjuttionde”, eftersom den infaller i veckan där den
sjuttionde dagen före påsk ligger. Tillsammans
omfattar förfastan och fastan sjuttio dagar.
Fastlagen som är avslutningen på förfastan inleds
med fastlagssöndag. Därefter kommer blåmåndag
(även svart-, fläsk-, eller rosenmåndagen) och
fettisdagen (vita tisdagen). Dessa tre dagar
är fastlagen. Själva ordet fastlag kommer från
fastelavent, kvällen före fastan, eftersom
fastlagen en gång i tiden bara omfattade kvällen
före fastans början.

I år läser vi ur Markus evangelium under hela
påsken. Välkommen att fira fasta och påsk med
oss!
Skrivet och sammanställt av Alexandra Moraitis.
Källa Svenskakyrkans hemsida & ”Tradition och Liv”
från Verbums förlag.

Fastlagen är ”karnevalstiden”, och runt om i vår
värld festar man under dessa tre dagar. Ordet

3

Elinstallation 22 januari 2017

Biskop Martin Modeus installerar Elin Strömblad som kyrkoherde Kyrkokörerna i Vist och Vårdnäs bidrog med vacker sång

Vad är en Elinstallation?

Hur ofta händer sånt?

Det är när en präst som heter Elin installeras
som kyrkoherde. I vanliga fall heter det endast
installation eller mottagande av kyrkoherde.

När pastoratet byter kyrkoherde. Här i VistVårdsnäs pastorat är det åtta år sedan sist.

Elin, vad drivs du av?

Hur går det till?

Jag har en längtan efter att påverka hur vi i Svenska
kyrkan kan vara relevanta för människor
i både vardag och fest.

Biskopen installerar kyrkoherden efter att
kyrkorådets ordförande läst kungörelsen att en ny
kyrkoherde blivit utsedd. Därefter bön, hälsningar
och välsignelse innan en festhögmässa tar vid. Här
hade vi förmånen att ha ett femtiotal körsångare
från både Vist och Vårdnäs med.

Koret i Vist kyrka

Biskop Martin Modeus och Kh Elin Strömblad är glada efter
festhögmässan. Kyrkorådet inbjöd sedan till vidare festligheter
i församlingshemmet.

4

Engagera dig
Engagera dig i kyrkans verksamhet i pastorat och församling. Inför valet i höst söker vi dig som
vill vara med och påverka. Funderar du över hur kyrkopolitiken fungerar och vad den kan ge?
Här kommer lite information om strukturen i pastoratet och vad man kan göra i de olika råden.
Kyrkofullmäktige
Tillsätts helt enligt resultatet i kyrkovalet.
Svarar för övergripande mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi.
Möten 2 ggr/år
Kyrkoråd
Ledamöter nomineras fritt i pastoratet och tillsätts av kyrkofullmäktige.
Arbetar med verksamhetsinriktning, fastigheter och ekonomi.
Bereder frågor till fullmäktige för beslut.
Möten 11 ggr/år

ingår även aktiviteter som studieresor, pilgrimsvandring, föredrag och församlingsfester etc.
– för
allas
tillsina
mat
Man kan lättare
påverka
ochrätt
förverkliga
visioner och idéer genom att föra fram dem här.
Möten ≈11Kan
ggr/år
en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko

gereller
mjölk,
till kontakt
en inkomst,
stärkt självkänsla, skolgång
Har du frågor
villvilket
veta leder
mer ta
med:
och
nya investeringar.
Och
det är bara013-52685
en del av ko-effekten.
Valnämndens
ordförande
Torbjörn
Pettersson
Förändringen
börjarBritt-Marie
med en mättEdman
mage. 013-41165
Ordf Vårdnäs
församlingsråd
Ordf Vist församlingsråd Christer Nilsson 076-3283250

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON • SK16449

Sms:a KO
Församlingsråd
till 72 905
Ledamöter nomineras fritt i respektive församling och tillsätts av kyrkofullmäktige/kyrkoråd.
& ge 100I kr
Arbetar bl.a. med frågor som rör gudstjänst- och församlingslivet samt kyrkobyggnaden.
arbetet

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON • SK16449

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

Kan en ko förändra liv?

Genom ko- och kalvprojektet
i Tanzania får familjer som
lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko
– för
allas
rätt
till
ger mjölk,
vilket
leder till
en mat
inkomst,
stärkt
självkänsla,
Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojekt
skolgång
investe-en möjlighet till förä
får familjer
som och
levernya
i fattigdom
ringar.
Ochleder
det till
är bara
en del stärkt självkäns
ger mjölk,
vilket
en inkomst,
och nya
det är bara en del av ko-e
av investeringar.
ko-effekten. Och
Förändringen
Förändringen
börjar
mätt mage.
börjar med
enmed
mättenmage.

Läsom
mer
om ko-effekten
på
Läs mer
ko-effekten
på svenskakyrkan.se/fastek
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

– för allas rätt till mat

Sms:a KO
till 72 905
& ge 100 kr

–Kan
fören
allas
rätt till mat
ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania
Kan
ko förändra
liv?lever
Genomi kooch kalvprojektet
i Tanzania till
fårenfamiljer
som
fattigdom
en möjlighet
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko
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förändring. En ko

Sms:a KO
till 72 905
SMS:a
905 och
ge 100 kr
& KO
getill 72100
kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

G u d s t jänstkalender vår 2017

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

26/2 FASTLAGSSÖNDAGEN
Vårdnäs kapell Stiftsgården 17.00 Sinnesromässa, Körgrupp ur Kyrkokören
Vist kyrka 17.00 Mässa, Damkören Senza Nome

28/2 Tisdag
Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och Spaghetti, se sid 9

1/3 Onsdag
Vårdnäs kyrka 18.30 Askonsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

5/3 1:a SÖN I FASTAN
Vårdnäs kapell Stiftsgården 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst, Ceciliakören och Tjejkören från Vårdnäs

12/3 2:a SÖN I FASTAN
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur Vist kyrkokör

Musik

19/3 3:e SÖN I FASTAN
Vårdnäs 11.00 Gudstjänst, Vårdnäs Vokalensemble
Vist kyrka 17.00 Temamässa, Vist kyrkokör,
Församlingsmöte efteråt. Se sid 9

26/3 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Nidaros Jazz Mass

Vårdnäs kyrka 17.00 Nidaros Jazz Mass,
Damkören Senza Nome och Kompgrupp Trio J
Församlingsmöte efteråt. Se sid 9.
Vist kyrka 17.00 Sammanlyst till Vårdnäs

Damkören Senza Nome
Kompgrupp Trio J

28/3 Tisdag
Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och spaghetti, se sid 9

2/4 5:E SÖN I FASTAN

Söndag 26 mars kl 17
Vårdnäs kyrka

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Orgelmässa med Mark Falsjö

9/4 PALMSÖNDAGEN
Vårdnäs Kyrka 11.00 Gudstjänst
Vist kyrka 17.00 Mässa med bibelutdelning för 6-åringar,
Tonfiskarna och Ceciliakören

10/4 - 11/4 Måndag och tisdag

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt med läsning av passionsberättelsen

12/4 Onsdag
Vårdnäs kyrka 18.30 Passionsandakt
Läsning av stilla veckans evangelietexter och musik
Vist kyrka 18.30 Passionsandakt med läsning av passionsberättelsen

13/4 SKÄRTORSDAGEN
Servicehuset i Bestorp 14.00 Skärtorsdagsmässa
Servicehuset i Sturefors 14.00 Skärtorsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa
Vårdnäs kapell Stiftsgården 19.30 Skärtorsdagsmässa,
Vårdnäs Vokalensemble

Gudstjänst på Servicehuset:
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

14/4 LÅNGFREDAGEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst, Kyrkokören
Vist kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst, Långfredagskören

16/4 PÅSKDAGEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Påskdagsmässa, Församlingens körer, påskfika i församlingshemmet efteråt
Vist kyrka 11.00 Påskdagsmässa, barnkörerna, Tjejkören och Vist kyrkokör

17/4 ANNANDAG PÅSK

Vårdnäs och Vist kyrka 11.00 Sammanlyst till Domkyrkan
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Grupper och kontaktpersoner
Vårdnäs församling

Vist församling

Kyrkokören:
Torsdagar kl 19.30-21.30
Anne Gustavsson-Jarl

Öppet Hus:
Onsdagar kl 9.15 - 11.15
Nillan Kylemark Bergman

Tjejkören:
Tisdagar kl 17.15-18.15
Anne Gustavsson-Jarl

Pysslingar årskurs 1-2:
Onsdagar kl 14.50-16.15
Annika Zeylon och Britt-Marie Edman

Upptäckarkören:
Anne Gustavsson-Jarl

Tonfiskarna Barnkör årskurs 1-2:
Tisdagar kl 15.15- 16.00
Jeanette Ståhlkvist

Upptäckarna:
Elin Strömblad

Ceciliakören årskurs 3-6:
Onsdagar kl 15.30- 16.30
Jeanette Ståhlkvist

Babyrytmik och öppna förskolan:
Torsdagar kl 09.00-11.00
Marie Gustafsson, Maria Mimmi Klingberg

Tjejkören:
Varannan måndag kl 17.00-18.00
Jeanette Ståhlkvist

Konfirmander:
Alexandra Moraitis och Jörgen Kalmendal

Damkören Senza Nome:
Projektkör måndagar kl 18.00-20.00
Jeanette Ståhlkvist

Ungdomsgrupp:
Torsdagar ojämna veckor 19.00-20.30
Alexandra Moraitis
Stickcafé:
Onsdagar ojämna v kl 19.00 i församlingshemmet
Britt-Marie Pettersson
Trivselcafé:
Första onsdagen i månaden kl 14.00
Alexandra Moraitis

Konfirmander:
Ulrika Scott och Nillan Kylemark Bergman
Ungdomsgruppen:
Torsdagar kl 20-22 samt söndagar kl 18-21
Se hemsidan för schema
Nillan Kylemark Bergman

Dela tro dela liv, samtalsgrupp:
Datum se hemsida och annonsering,
Jörgen Kalmendal och Alexandra Moraitis
Bokcirkel:
Datum se hemsida och annonsering
Alexandra Moraitis och Maria Mimmi Klingberg

du visar oss himmelens väg,
” Herre,
den som oss leder till livet.
Målet är himlen, men jorden vår
väg. Själv går du här vid vår sida.
Visa oss vägen, du himmelens
Herre. Ge oss nu viljan att gå den.

Kyrkokören, blandad kör:
Onsdagar kl 18.30-20.30
Jeanette Ståhlkvist

”

psalm 738:4

Diakonigruppen:
Träffas en gång i månaden
Jörgen Kalmendal
Gudstjänstgrupper:
Träffas en timme innan gudstjänsten för att planera.
Kontakta Ulrika Scott om du vill vara med - eller bara kom!
Café:
Onsdagar kl 9.00-12.00 Jaana Björk
Sopplunch:
Onsdagar en gång i månaden
Schema se hemsida och annonsering
Kyrkliga syföreningen:
Träffas i församlingshemmet
Varannan onsdag kl 13.30-15.30
Kristina Kull, 013-540 10
Lilla syföreningen:
Träffas hemma hos någon i gruppen
En måndag i månaden kl 13.00
Maj- Britt Gustavsson, 073-512 98 50
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DOPSAMTAL - ETT GEMENSAMT MÖTE
Funderar du på att döpa ditt/dina barn? Dopet påminner oss om att vi tillhör en ”släkt” men i vidare bemärkelse. Vi är en del i den världsvida kyrkan. Vi hör ihop
med alla dem som sedan urminnes tider tagit emot
dopet och Gud. Dopet är en viktig del av den gamla
svenska kulturen och har förekommit i vårt land i mer
än tusen år. Då måste det alltså göras på ett speciellt
sätt, med gamla psalmer och texter?
Det finns vissa delar i dopritualen som ska vara med,
men mycket kan du som förälder och fadder bestämma och utforma. Det finns otroligt många nya fina
doppsalmer och dopsånger som nästan aldrig sjungs
och dikter som inte läses.
Så, Välkommen till ett stort dopsamtal, en dopinformation där du träffar präst, musiker och pedagog. Vi
tittar på ordningar, sjunger sånger och psalmer, lyssnar
på musik, tittar på dopklänningar och samtalar om vad
dopet innebär för dig. Ta gärna med faddrar som ni
tänker ha på dopet!

Välkommen till Vårdnäs kyrka, tisdagen den 25 april kl 18.30

Vist kyrka 30/3 kl. 18.15 Irena Forslind berättar
Irena Forslind var bara 12 år när hon några dagar innan julafton arresterades av nazisterna. Efter åtta månader i fängelse i Lodtz i Polen fördes hon
till koncentrationslägret Ravensbrück utanför Berlin. Där tvingades hon
leva under fasansfulla förhållanden i närmare 5 år innan hon befriades och
kom till Sverige med hjälp av dom Vita Bussarna.

- om andra världskriget, om kärlek och om förlåtelse.
”Jag insåg att jag måste förlåta, och det är också det
jag vill förmedla till ungdomarna idag, att man inte ska
hata och att alla människor är lika mycket värda.”

FRI ENTRÉ - ALLA VARMT VÄLKOMNA!

Ett av de sista ögonvittnena!
Missa inte detta!

Dela tro - dela liv

Samtalsgruppen i kristen tro startade i höstas. Vi träffas en gång i månaden och diskuterar utifrån olika teman
som vi kanske inte talar om i vardagen. Ingen föranmälan och du binder dig inte till ett visst deltagande utan
varje tillfälle är öppet för alla.

Se hemsidan för fler datum; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas/vi-tror-pa-jesus
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Fettisdagen den 28 februari
Vårdnäs kyrka kl 16.30

Vist församlingshem kl 18.30

Gud och spaghetti!

Karneval!

Vi börjar i kyrkan med gudstjänst
med Kyrkbacksgänget!

Vi har fest tillsammans och förbereder oss
för fastan. Det blir körsång, lotterier - och
semlor förstås! Medverkar gör Tjejkören,
Tonfiskarna och Kyrkokören.

Därefter står middagsbordet
i församlingshemmet dukat
med spaghetti och semlor!

Anmäl dig gärna på tel 520 01,
så vi vet hur många semlor som går åt
och om du är allergisk mot något.

Nästa Gud och spaghetti:
28/3 samma tid, samma plats

Församlingsmöten i Vist och Vårdnäs
Vad är församlingsmöte? Det är ett forum för alla som är medlemmar i församlingen. En
kväll när vi möter varandra och spånar tillsammans om vad vi längtar efter i vårt församlingsliv. Vilka behov har vi och vår värld? Vad skulle vara roligt och meningsfullt att göra
som kyrka? Alla är välkomna att delta, att komma med sina idéer och sig själv. Vi lyssnar
på varandra och ser vad som kommer fram. Vi bjuder på kvällsfika.
I Vist församling samlas vi den 19 mars efter Temamässan. Mässan är som vanligt kl 17
och församlingsmötet startar ca 18.15 i församlingshemmet.
I Vårdnäs församling samlas vi den 26 mars efter Nidarosmässan kl 17. Vi träffas i församlingshemmet.
Varmt välkommen!

Gospelhelg i pastoratet!
Vårdnäs kyrka

Vist kyrka

LÖRDAG 6 MAJ KL 10.00

SÖNDAG 7 MAJ KL 11.00

Kom och sjung tillsammans med
Workshop med Sanctity Gospel Choir
Vårdnäskören & Peter ”Nille” Nilsson Gemensam lunch! Alla välkomna!
Info och anmälan till Anne Gustavsson-Jarl
Gratis men om du vill ha lunch
0737-28 58 25 eller anne.gustavsson-jarl@
svenskakyrkan.se

anmäl det på tel 520 01

Vi avslutar dagen med

Vi avslutar dagen med

Gospelkonsert kl 18

Gospelmässa kl 17.00
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FRUKOSTCAFÉ
9.00 – 12.00
Titta in och njut
av en smörgås, kaka, kaffe, te.
Pris: 20 kr
Det finns alltid lite tidningar att läsa,
leksaker till barnen
och någon att prata med.

Välkommen
till Vist församlingshem

Trivselcafé i Vårdnäs
Första onsdagen i månaden kl 14.00-16.00 i Vårdnäs församlingshem.
Vi har ofta någon gäst som pratar och sedan fikar vi.
Välkommen om du vill dela en stunds gemenskap och ha en trevlig eftermiddag.
Datum under våren
1 mars Barbro André berättar om sitt besök i Warszawa
5 april Rängenkören sjunger och musicerar
3 maj vår kyrkoherde Elin Strömblad gästar oss
Behöver du skjuts till trivselcafét, hör av dig till Alexandra 013- 413 17

Va r m t Vä lkommen !

Sopplunch i Vist
Vist församling bjuder in till sopplunch i församlingshemmet.
En enkel måltid för 30 kr med soppa, smörgås och kaffe med kaka.

Vi serverar soppan mellan 12.00 – 12.45
Datum under våren: se hemsidan

Välkomna till lunch och gemenskap
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Församlingsverksamhet

Kyrkogård- och fastighetsförvaltning
Innevaktmästare Vist Annika Zeylon ............................................................................ 525 74
Kyrkvaktmästare Vist Daniel Dahlberg ........................................................................ 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

540 25
413 17
529 16
411 31
529 40
529 53
521 40
525 74

VIST OCH VÅRDNÄS
Kontakt:

Telefonnummer

Kyrkoherde Elin Strömblad ..............................................................................................
Präst Vårdnäs Alexandra Moraitis .................................................................................
Präst Vist Ulrika Scott ......................................................................................................
Kantor Vårdnäs Anne Gustavsson-Jarl ........................................................................
Kantor Vist Jeanette Ståhlkvist .....................................................................................
Pedagog Vist Nillan Kylemark Bergman .......................................................................
Diakoni Vist, Vårdnäs Jörgen Kalmendal .....................................................................
Cafévärdinna Jaana Björk ...............................................................................................

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 och diakoniansvarig 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
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ELINS BETRAKTELSE
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FASTETIDER
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I kyrkan har vi traditionen av att fasta, att avstå något för
att på så sätt ge mer utrymme till Gud och de stora livsfrågorna..
Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk.
Fastan börjar 40 dagar före påsk.

ELINSTALLATION
Vad är en Elinstallation i kyrkan?

ENGAGERA DIG
Inför valet i höst söker vi dig som vill vara med och påverka...

GUDSTJÄNSTKALENDER
GRUPPER OCH KONTAKTPERSONER
DET HÄR HÄNDER JUST NU

Under våren händer det många spännande och roliga, viktiga och
inspirerande event. Gemensamma måltider, dopsamtal, föreläsningar,
församlingsmöten, musik, caféverksamhet, sång och samtalsgrupper.
Varmt välkommen att mötas i kyrkan!

KONTAKTUPPGIFTER
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