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Vi firar påsk!
Det känns som det nyss var jul men snart är även påsken här. Och ”däremellan kommer
fastan”…
Påsken och julen är kyrkans viktigaste högtider. För de berättar om vem Gud vill vara för
oss. Julen berättar om det fantastiska att Gud valde att bli människa i Jesus. För att vara
nära oss, dela våra liv och ge oss någon att följa: av kärlek till oss! Påsken berättar om att
den kärleken går djupare och bortom allt annat: när Jesus dör på korset går han rakt in i
mörkret. I vårt mörker, hur det än ser ut. Som en vän som är vid vår sida när alla andra
har flytt och som känner i sin egen kropp vad vi känner. Han är med, in i döden. Tills det
ljusnar. För på tredje dagen visar Gud att skaparkraften aldrig vilar. Jesus uppståndelse är
livet som bubblar upp trots allt. Det är vad Gud vill att vi ska lita på, tro på, leva av. Jesus
uppståndelse är Guds sätt att visa att livet är starkare än döden. En styrka som inte handlar om makt utan om tillit och tro.
Fastan då? Jo, inför både julen och påsken har man tid för förberedelse och eftertanke.
Tid att skapa utrymme i sitt liv för att ta emot julens och påskens budskap. Innan jul kallas
den tiden för Advent och innan påsken kallas den för Fastan. Båda är egentligen fasteperioder. Fasta är ju annars ett begrepp som finns i många olika sammanhang: ofta med
betydelsen att öva sig i att se vad jag egentligen behöver och vad som är viktigt för mig.
Ofta handlar det om mat och hur vi äter.
I Vist och Vårdnäs firar vi påsk i samma tradition som alla andra kyrkor: Stilla veckan
(eller Påskveckan) inleds med Palmsöndagen, när vi följer Jesus som rider in i Jerusalem.
Ibland viftar vi med palmblad då! Sedan har vi Passionsandakter under veckan när vi läser
igenom hela berättelsen om Jesus lidande, död och uppståndelse. De är också en slags
förberedelse inför helgen som kommer. På Skärtorsdagen firar vi nattvardens instiftelse
och sedan kläs altaret av och kyrkan släcks ner. Det blir tydligt att vi går in i ett allvar. På
Långfredagen står vi inför Jesu lidande och död på korset. En gudstjänst som är avskalad och naken i sin enkelhet och tyngd. Sedan händer ingenting under lördagen. Det är
väntans dag. På söndag firar så kyrkan över hela världen Påskdag! Att Jesus uppstod till
nytt liv. Vi ropar ”Kristus är uppstånden!” tre gånger när vi börjar vår gudstjänst, bär in ljus
och blommor till altaret och sjunger i glädje påskpsalmer och firar! Efteråt brukar vi fika
lite extra gott.
Varmt välkommen att fira påsk med oss i våra kyrkor!
Ulrika Scott, komminister i Vist

Kyrkbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Gustaf Hellsing /Ikon
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2018
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Jul och Lucia i Vårdnäs
Unga ledare i Vårdnäs framför julevangeliet
“Det stora tumultet i Betlehem” på ett litet
annorlunda sätt för våra konfirmander.

Tjejkören och Upptäckarkören
sjunger på Luciagudstjänsten
i Vårdnäs 17/12.
Ytterligare en bild från Luciagudstjänsten på sid 6.

Vårt Artabandrama i Vist

Artaban ger

Barn från Tonfiskarna och Ceciliakören förgy

ller föreställningen

en skadad m

an en av sina

pärlor

Legenden om Artaban, den fjärde vise mannen, framfördes i Vist kyrka den 7/1. Kamelen har, genom
en tävling på julgransplundringen i församlingshemmet efter gudstjänsten, fått namnet Kamelia.
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G uds tjänstkal ender

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

25/2 2:a SÖN I FASTAN

2/4 ANNANDAG PÅSK

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, PRO-kören

4/3 3:e SÖN I FASTAN

Vårdnäs kapell stiftsgården 17.00 Sinnesromässa,
Körgrupp ur Kyrkokören
Vist kyrka 17.00 Mässa, Ceciliakören

11/3 MIDFASTOSÖNDAGEN

Vårdnäs och Vist kyrka Sammanlyst till Skeda
Pilgrimsvandring till Equmenia i Skeda
Samling Skeda församlingsgård 14.30
Fika från 17.00 och gudstjänst 17.30

8/4 2:a SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

15/4 3:e SÖN I PÅSKTIDEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, Tjejkören

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Temamässa, ungdomarna och
Fredrik Eriksson med band

13/3 TISDAG

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och spaghetti, se sid 5

22/4 4:e SÖN I PÅSKTIDEN
18/3 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Temamässa, ungdomarna och
Fredrik Eriksson med band

Vårdnäs kyrka 17.00 Konsert - sångtrion VokaLil,
se annons sid 8
Vist kyrka 17.00 Mellan Himmel & Jord, annons sid 8

25/3 PALMSÖNDAGEN

24/4 TISDAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa, Gunilla Ringdahl, flöjt
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst, Tonfiskarna

26/3 MÅNDAG

Vårdnäs kyrka 16.30 Gud och spaghetti, se sid 5

29/4 5:e SÖN I PÅSKTIDEN

Vårdnäs kapell stiftsgården 17.00 Sinnesromässa
Tjejkören
Vist kyrka 17.00 Mässa med orgelmusik, se sid 8

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

27/3 TISDAG

Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

6/5 BÖNSÖNDAGEN

28/3 ONSDAG

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

Vårdnäs kyrka 18.30 Passionsandakt
Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

10/5 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

29/3 SKÄRTORSDAGEN

Bestorp servicehus 14.00 Mässa
Sturefors servicehus 14.00 Mässa
Vårdnäs kapell stiftsgården 19.30 Skärtorsdagsmässa
Vokalensemblen
Vist kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa

Vårdnäs kyrka 8.00 Sammanlyst till Vist
Vist kyrka 8.00 Gökotta, se annonsering och hemsida

13/5 SÖNDAGEN FÖRE PINGST

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

20/5 PINGSTDAGEN

30/3 LÅNGFREDAGEN

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

Vårdnäs kyrka 11.00 Konfirmationsmässa,
Vokalensemblen
Vist kyrka 10.00 och 13.00 Konfirmationsmässa

1/4 PÅSKDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst och våravslutning
för Upptäckarna, Upptäckarkören och Tjejkören
Vist kyrka 17.00 Musikgudstjänst, Tonfiskarna,
Ceciliakören och Kyrkokören med kompgrupp
Hulta missionshus 18.00 Ekumenisk gudstjänst,
Vårdnäs kyrkokör

27/5 HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Vårdnäs kyrka 11.00 Påskdagsmässa,
Kyrkokören, Tjejkören och Upptäckarkören
Vist kyrka 11.00 Påskdagsmässa
Ceciliakören, Tjejkören och Kyrkokören

Gudstjänst på Servicehuset: Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00 - Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00
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Grupper och kontaktpersoner

Vårdnäs församling

Vist församling

Kyrkokören:
Torsdagar kl 19.30-21.30
Anne Gustavsson-Jarl

Öppet Hus:
Fredagar kl 9.00 - 11.00
Marie Gustafson

Tjejkören årskurs 3-6:
Tisdagar kl 17.15-18.15
Anne Gustavsson-Jarl

Pysslingar årskurs 1-3:
Måndagar kl 15.00-16.30
Annika Zeylon och Britt-Marie Edman
Tonfiskarna Barnkör årskurs 1-2:
Tisdagar kl 15.15- 16.00
Jeanette Ståhlkvist

Upptäckarkören och Upptäckarna 6-års - årskurs 2:
Tisdagar 15.00 - 17.00
Anne Gustavsson-Jarl, Britt-Marie Pettersson och
Marie Gustafson

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

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

Tjejkören:
Varannan måndag kl 17.00-18.00
Jeanette Ståhlkvist

Konfirmander:
Alexandra Moraitis och Marie Gustafson

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

Ungdomsgrupp:
Torsdagar ojämna veckor 17.00-20.30
Marie Gustafson

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

Stickcafé:
Onsdagar ojämna v kl 19.00 i församlingshemmet
Britt-Marie Pettersson

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

Trivselcafé:
Andra onsdagen i månaden kl 14.00
Alexandra Moraitis

Diakonigruppen:
Träffas en gång i månaden
Marie Gustafson

Gud och spaghetti

Café:
Onsdagar kl 9.00-12.00 Jaana Björk, Annika Zeylon

En gudstjänst som
förskolan Kyrkbacken (13/3)
resp. Upptäckar- och tjejkören (24/4)
förberett med ett tema.
Efter gudstjänsten står middagen
uppdukad i församlingshemmet!

Bokcirkel - Vist och Vårdnäs
Vi läser en bok och samtalar
kring den och mycket annat.
Vi träffas ca 3 gånger per termin,
Se hemsidan för bok och datum.
Alexandra Moraitis och
Maria Mimmi Klingberg

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

Dela tro dela liv
- En samtalsgrupp där vi pratar om just det;
Kristen tro och vad det innebär i våra liv. Vi träffas ca 4 gånger per
termin, med ett tema varje gång. Gruppen är ett samarbete mellan Vist och Vårdnäs pastorat och Rimforsa församling.
Datum, tider och teman hittar ni på hemsidan. Träffarna alternerar
mellan Vårdnäs församlingshem och Rimforsa församlingsgård.
Alexandra Moraitis, präst och Jörgen Kalmendal, diakon i Rimforsa.
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Luciagudstjänsten i Vårdnäs

Sångare ur Vårdnäs kyrkokör vid Lucia- och julkonserten 17/12

”Det finns så mycket bra musik...”
Fredrik Eriksson är med i Vist Församlingsråd. Han spelar
dessutom gitarr och kommer tillsammans med Anders Eklöf,
Karin Landers och Martin Lilja att bidra med musikalisk glädje
i temamässorna i Vist kyrka framöver. Det ser vi mycket
fram emot och är jätteglada för! Jag fick tillfälle att prata
några ord med Fredrik om musikens roll i gudstjänsten och
livet.
”Jag tänker att musiken är som en brygga mellan gudstjänsten och resten av livet, ja, resten av världen. Det finns så
mycket bra musik, som man kan känna igen sig själv och sitt
liv i. Om man får höra och sjunga de sångerna även i kyrkan
får de ofta en djupare innebörd och blir en väg till tro. Så har
det varit för mig.
Det är viktigt att få känna att det som händer i kyrkan handlar om mig och mitt liv. Jag
känner att det ibland blir ett glapp mellan det som händer i kyrkan på söndagen och det
man upplever veckans andra dagar. Det är där musiken kommer in. Kanske är det extra
viktigt för ungdomar. Det känns också meningsfullt för mig att få spela musik med en klar
adress – Stureforsbor som kommer till kyrkan. Det känns kul att få pröva att spela med
på gudstjänster.”
Vid pennan – Nillan Kylemark Bergman
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Utvidgning av askgravplatsen i Vist

Askgravplatser har på senare år blivit ett mycket populärt gravskick på svenska kyrkogårdar.
Askgravplatserna i Vist och Vårdnäs erbjuder naturstenar med namnbrickor som gravvård, och i
varje gravrätt finns plats för två urnor. På askgravplatsen får endast snittblommor och gravljus
placeras. All övrig plantering och skötsel ombesörjs av pastoratet.
Under året kommer en av askgravplatserna på nya delen av Vists kyrkogård att utvidgas för att
möta efterfrågan på detta gravskick. Vid eventuella frågor rörande denna utvidgning och dess
utformning, var vänlig kontakta förvaltningsassistent Lena Lundh – 013-520 25, eller kyrkvaktmästarna i Vist – 013-520 80.

Fastighetsinformation

Nu har arbetet tagit fart med att renovera och förnya våra fastigheter, både i Vist och Vårdnäs. Vårdnäs församlingshem har fått bergvärme då den gamla pannan var både gammal och
opålitlig. Stora salen har målats. Ljudabsorbenter har satts upp i taket för att dämpa ljudet. Nya
gardiner kommer inhandlas och fler absorbenter sättas upp på väggarna, allt för en behagligare
innemiljö.
I Vist har arbetet påbörjats med att hitta fuktproblemet i källarlokalen i församlingshemmet. Då
felet är svårlokaliserat kan det medföra olägenheter för verksamheten under renoveringstiden,
beroende på vad man hittar. Kyrkan har fått både ny ljudanläggning och nya ljusramper.
En plan finns för det fortsatta renoveringsarbetet. Mer information kommer senare.
Annika S och Annika Z, Kyrkvaktmästare
swisha
valfritt belopp
till 9001223
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Mu sik i Vi st

22 april 17.00

Sånger
Mellan Himmel & Jord
Musikgudstjänst
Tjejkören,
Damkören
Senza Nome &
instrumentalister

29 april 17.00

Mässa med orgelmusik
Mark Falsjö

27 maj 17.00
Cantate Domino
Musikgudstjänst
Tonfiskarna,
Ceciliakören,
Kyrkokören och
kompgrupp

22 april kl 18
KONSERT med VoKaLiL
Vårdnäs kyrka
VokaLil består av Ida Hellsten, Linnea Lindqvist och Lisa Moberg
som just nu studerar på Lunnevads folkhögsskola. De sjunger
svensk folkmusik i nya arrangemang med fokus på improvisation.

FRUKOSTC AFÉ
onsdagar
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
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Foto Jaana Björck

När det fruktansvärda inträffar.
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli
starkare tillsammans!

foto: magnus aronson/ikon

SMS:a LIV
tilL 72 905
och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Ta c k L i s b e t h
I tio år har Lisbeth suttit på expeditionen i VistVårdnäs pastorat. Lisbeth har varit den som med
van hand bokat in dop, vigslar och begravningar,
som arkiverat och diariefört och som svarat
på alla möjliga frågor genom åren. Varmt tack
Lisbeth!
Vi önskar Dig Guds rika välsignelse i din nya tillvaro som pensionär!
Vist-Vårdnäs pastorat
Elin Strömblad kyrkoherde

swisha
valfritt belopp
till 9001223

Välkommen Karin

Hej, jag heter Karin Dahlström och jag började arbeta som
administratör/kommunikatör här i Vist Vårdnäs pastorat
den 8/1. Jag kommer att efterträda Lisbeth Johansson
Suther som går i pension. Jag har tidigare arbetat med
administration och kommunikation på bland annat Norrköpings stadsmuseum, i privat entreprenadföretag och i
Immanuelskyrkan i Norrköping där jag fortfarande är engagerad i bland annat socialt arbete för behövande. Ännu
längre tillbaka har jag en bakgrund som leg. djursjukskötare under ca 14 år på Norsholms Djursjukhus. För övrigt
bor jag i Norsholm med min man Klas och våra två pojkar,
Gustav 11 år och Erik 14 år. På min fritid sjunger jag i
kör och fixar gärna i trädgården. Jag känner mig mycket
varmt mottagen och ser fram emot att få arbeta här.
Med vänlig hälsning Karin
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Församlingsverksamhet

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

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 ........................................................................ 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 Barbro Wadström ................................................ 0708-61 94 61
barbro@psykologinsats.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

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:

Administratör/kommunikatör Karin Dahlström ........................................................ 520 01
Förvaltningsassistent Lena Lundh ................................................................................. 520 25

VIST OCH VÅRDNÄS FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Administration

Det här hittar du i kyrkbladet
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Betraktelse

6

“Det finns så mycket bra musik...”
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Kyrkogårdar och fastigheter
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Vårens musik i Vist och Vårdnäs

Vi firar påsk!

Musik & Drama
Några tillbakablickar i bilder från lucia, jul och trettondagen i
Vist och Vårdnäs.

Möt Fredrik som är med i Vist Församlingsråd, spelar gitarr och tillsammans med Anders Eklöf, Karin Landers och Martin Lilja att bidra med
musikalisk glädje i temamässorna i Vist kyrka framöver.

Askgravplatserna på nya delen av Vists kyrkogård kommer att byggas
ut. En välbehövlig renovering och förnyelse av våra fastigheter, både i
Vist och Vårdnäs har påbörjats.

Musik i vår! Konserter, mässor och gudstjänster med musik!

Tack Lisbeth och Välkommen Karin
Vi tackar Lisbeth och välkomnar Karin Dahlström till oss...
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