VIST
OCH
VÅRDNÄS

v å r o c h f örs om m ar 2017

Reformation
Under större delen av mitt liv har jag knappt
reflekterat över att jag är lutheran. Eller tillhör
en luthersk kyrka. Det var ett stort steg bara
att kalla mig kristen när jag var i tonåren. Vilken
sorts kyrka jag tillhörde var liksom finlir. Men
framför allt i mötet med den världsvida kyrkan,
när jag har mött andra traditioner, har det blivit
tydligt att jag också tillhör en viss tradition.
Jag är präglad av det lutherska fast jag inte ens
visste det. Så är det nog med många av oss.

som är det fantastiska att Gud älskar oss för
vad vi är, inte för vad vi gör. Och att det enda
vi behöver göra är att lita på att det är så och
försöka ha det i bakhuvet (eller i hjärtat..) när
vi möter varandra.
Ett sätt som vi i Vist och Vårdnäs församlingar
använder för att försöka att vara reformerande
är våra församlingsmöten. I Vist hade vi det
den 19 mars och i Vårdnäs den 26 mars. De är
ett sätt att lägga örat mot marken och lyssna
in varandra. Vilka är vi? Vad längtar vi efter?
Hur ska vi vara kyrka idag?

För mig handlar min lutherska identitet om
många saker men bl.a. om synen på reformation. Smaka på det ordet: re-formation. Något
som formas på nytt och på nytt. Jag tänker
att så måste det vara för att något ska vara
levande. Alla relationer genomgår reformationer. Livet förändrar oss, vi växer och utvecklas.
Vi behöver vara sanna i det för att leva väl med
varandra. Och då blir det tydligt vad som inte
förändras. Vad som är själva kärnan i relationen.
Vad vi betyder för varandra.

Jag vill avsluta med ett par av mina absoluta
favoritrader från vår psalmbok. Det är från
psalm 90 och jag tycker att de fångar så bra
vad reformation handlar om.
Leva i världen omvänd till verklighet,
Vänd mot Guds framtid,
följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.

Så tror jag att det är med kyrkan också. Att
Gud vill hjälpa sin kyrka att våga vara sann och
lyhörd för vilka vi är och var vi befinner oss
just nu. Vad vi behöver omforma (och omformulera) så att inte själva kärnan döljs. Kärnan

”

Ulrika Scott
Komminister i Vist

Tron har att göra med saker
som man inte kan se. Då
tron verkligen har en plats,
måste allt som man tror,
vara fördolt.
Martin Luther

Kyrkbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Ceciliakören från Vist och Tjejkören från Vårdnäs på Vårdnäs Stiftsgård 3-4 mars
Foto: Anne Gustavsson Jarl Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2017
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Martin Luther – vem var han?

Det finns några människor i världshistorien som gjort ett sådant avtryck att de
har förändrat samtiden och där med också historiens gång. Martin Luther var
en sådan människa. Han fick den rollen oavsett om han ville det eller inte. Under
2017 firar vi som luthersk kyrka 500-årsminnet av reformationens startskott, vilket
kulminerar den 31 oktober, datumet då Martin Luther spikade upp sina 95 teser
om avlaten på slottskyrkans port i Wittenberg (om han nu verkligen gjorde det).
”Blixten som tände reformationens eld”.
2 juli 1505 var Luther på väg hem till Erfurt efter
ett besök hemma hos föräldrarna. Plötsligt överraskades han av ett åskoväder och han tog skydd
under ett träd. Då slog åskan ner strax intill honom
och han slungades iväg ett par meter. Skräckslagen i
dödsångest lär han ha ropat: ”Heliga Anna, hjälp! Jag
vill bli munk!”
Platsen är i dag utmärkt och det brukar talas om
”blixten som tände reformationens eld”. Men någon
plötslig ingivelse var det nog inte. Luther hade sedan
en längre tid befunnit sig i en rejäl svacka i livet, kanske rent av depression.

Det började med en inbjudan till diskussion om
avlatshandeln. Och det slutade med att den västliga
kristenheten förändrades i grunden tillsammans med
den då rådande världsbilden och samhällsordningen
i Europa.
Den förändringen påverkar oss fortfarande. Vårt
samhälle vilar på en grund som bygger på Luthers
tankar om det andliga och världsliga regementet.
Hans tankar har format vårt sätt att se på arbete,
andlighet och auktoriteter m.m.
Under 2017 får vi uppmärksamma Martin Luther –
vem han var, vad han ville, och vilka konsekvenser
reformationen fick och hur det har format vårt
samhälle i dag. Det är också viktigt att under detta
år ställa sig frågan hur vi förvaltar reformationens
arv? Men kanske bör vi också fråga oss hur vi ser
på de negativa sidor som reformationen fört med
sig i form av splittring och konflikt. Är det dags för
försoning?
Uppväxt
Martin Luther föddes på självaste Mårtensafton
den 10 november 1483. Han föddes i Eisleben, som
ligger ungefär i mitten av dagens Tyskland, men när
han var ett år flyttade familjen till Mansfeld.
Martins far, Hans, startade upp en egen liten egen
gruvindustri och vid tiden då Martin var i 10-årsåldern hade familjen fått det ganska välbeställt.
Faderns plan var att Martin skulle bli jurist och lagman. När Martin var 18 år skrevs han in på universitetet i Erfurt för att studera juridik. Martin berättar
själv att det var i universitetsbiblioteket, vid 20 års
ålder, som han för första gången i sitt liv såg en
bibel.
Redan under studietiden utmärkte sig Martin på
föreläsningarna och fick öknamnet ”filosofen”. Vid
21 års ålder, 1505, avlade han så magisterexamen
i filosofi och nu var det dags att på allvar börja med
juridikstudierna. Han hann dock bara läsa en halv
termin juridik innan han var med om en händelse
som skulle ändra banan i hans liv.

Svarta klostret i Wittenberg. Senare Martin och Käthes
bostadshus

Eftersom han upplevde detta som ett löfte till Gud
ansåg han sig nu tvungen att gå i kloster. Kanske var
det en förhoppning om att livet som munk skulle ge
honom den själsliga frid som han så djupt eftersökte.
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Livet som munk
Två veckor senare trädde Martin Luther in i Augustinerorden. Augustinerorden hör till tiggarordnarna och munkarna levde i sträng fattigdom och
”det svarta klostret” i Erfurt där Luther inträdde
hörde till de strängaste.

En studiekamrat har beskrivet Martin Luther vid
den tiden på följande sätt:
”Martin är av medellängd och har en av bekymmer och studiemödor så utmärglad kropp, att
man nästan kan räkna revbenen. Hans utseende är
manligt och han talar med hög och klar röst. Han
är mycket lärd och kan bibeln på sin fem fingrar. Till
levnadssättet och uppträdandet är han hövlig och
vänlig, varken högdragen eller surmulen. Han uppför
sig i alla sammanhang. I sällskap är han munter,
skämtsam, livlig och glad. Han är alltid vid gott mod
– oavsett hur mycket motståndarna hotar honom.
Det enda fel som alla finner hos honom är att han
är alltför häftig i sina utfall, mer än vad som passar
sig för en människa som vill söka nya vägar inom
teologin.”

Livet i klostret blev hårt och skilde sig stort från
livet vid universitetet. Under sin novistid blev han
hånad och förlöjligad av en del andra bröder som
ville förnedra den fine lagerkrönte akademikern,
som nyss stått över dem i utbildning och social
status. Han tvingades göra åtskilligt av de hårda
och smutsiga arbeten som fanns på klostret och
sändes ut att tigga med tiggarpåsen, ut i byarna
och städerna. Samtidigt strävade han hela tiden
efter att bli en exemplarisk munk och kristen för att
förtjäna Guds kärlek och förlåtelse.
Martin Krauklis skriver i sin biografi om Luther att:
”Med kraft och intensitet, och med ett allvar utan
like, hängav han sig åt de stränga, asketiska övningarna. Han fastade till överdrift, bad i timmar om
nätterna och bekände sina synder till utmattningens
gräns”.

1509 började han undervisa dogmatik vid universitetet i Erfurt. Och han var som klippt och skuren
för rollen som pedagog och lärare, mycket uppskattad bland eleverna. 1512 blev han så teologie
doktor och professor i moralfilosofi och sedan blev
han också professor i bibelteologi vid Wittenbergs
universitet.

Luther skriver själv långt senare att: ”Alla bröder i
klostret kan vittna om, att om jag hade fortsatt på
detta sätt, skulle jag ha tagit livet av mig med vakor,
böner, läsning och andra mödor.”
Det berättas bl a att han bara några minuter efter
att ha biktat sig kunde komma tillbaka igen och be
om att få bikta sig på nytt.

”Tornupplevelsen”
1513 under april-maj höll Luther på att förbereda
en föreläsning över Romarbrevet. Och det var
när han läste Rom 1:17 ”Den rättfärdige skall leva
genom tron” som det plötsligt kom till honom:
rättfärdighet kan inte förtjänas. Den ges som gåva
genom tron!

Han sammanfattade den här tiden i orden: ”Jag
förlorade kontakten med Kristus som frälsare och
tröstare, och gjorde honom till min arma själs fångvaktare och bödel.”
Efter ett år lämnade han novisstadiet och upptogs
som broder i ordern.

Enligt gällande teologisk grundsyn så var människans förhållande till Gud beroende av rättfärdigheten. Rättfärdighet kan nås genom bön, ett kristet
leverne, goda gärningar m.m.. Men grundsynen
var också att människan, p g a syndafallet och den
arvsynd som det gav upphov till, är oförmögen att
på egen hand uppnå den rättfärdighet som Gud
kräver av oss för att vi ska få ärva Guds rike.

”Jag förlorade kontakten med Kristus som frälsare
och tröstare, och gjorde honom till min arma själs
fångvaktare och bödel.”

Enligt Ockhams nådelära, som var den vedertagna
åskådningen inom teologin, så krävdes en samverkan mellan ånger, bot och Guds nåd för att man
skulle bli rättfärdig som människa. Dvs: om människan fullgör rätt ånger, bikt och gottgörelse så
har man betalt sin syndaskuld till Gud och får då
syndernas förlåtelse och blir då rättfärdig.

Kyrklig karriär
Generalvikarien för Augustinerorden i Sachsen,
Johann von Staupitz, insåg att Luther behövde en
uppgift, något att lägga sin energi på, komma på
andra tankar. Han föreslog därför att Luther skulle
göra akademisk karriär.
1507 prästvigdes Martin Luther som ordenspräst
och därefter sändes han till universitetet i Wittenberg för att studera och tjänstgöra som vikarie i
teologi. Han tog teologie kandidatexamen i bibelstudier redan samma år och fortsatte att studera
hebreiska och kristen trosåskådning.

Men den fråga Luther brottades med var; när vet
man om man är tillräckligt ångerfull? Räcker boten
till? Detta synsätt ger upphov till en känsla av att
aldrig duga till i Guds ögon och Gud blir den store
domaren som man måste blidka genom ständig
ånger och bot.
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Genom insikten som Luther nu gjorde gick det upp
för honom att Gud inte alls är den dömande Guden
utan den kärleksfulle Guden som kommer oss till
mötes. Vi behöver inte klättra upp till Gud – utan
Gud stiger ner till oss i Jesus Kristus.

bygga en gyllene kyrka åt Petrus, ty det förra har
Gud påbjudit, inte det senare.”
Enligt Luthers sätt att se kan man inte betala för
någonting som är gratis och som ges av Gud i kärlek

Vi behöver inte göra oss förtjänta av Guds kärlek –
Gud älskar oss från början. Gud älskar oss så pass
att Gud sänder sin älskade Son för att rädda oss
från djävulen, att allt redan är förlåtet genom Jesus
Kristus och det han gjorde för oss på korset. Och
insikten om det blir en förvandlande kraft inom varje
människa som väcker viljan att verka för det goda
och för Guds rike. Luther lär ha uttryckt det med
hjälp av följande bild att det är inte frukten som gör
trädet gott – men ett gott träd ger god frukt.
Detta gav Luther en förändrad syn på rättfärdiggörelsen.
Rättfärdig är ingenting man blir genom förtjänst –
det är något man får av nåd genom tron. Det brukar
kallas för Luthers materialprincip och det kan sägas
vara grunden för hela hans teologi.
Denna upptäckt brukar kallas för ”Tornupplevelsen” eftersom Luther satt i sitt arbetsrum i ett
av tornrummen i det Svarta klostret då han gjorde
upptäckten.
Samsyn i dag
I sammanhanget är det viktigt att påpeka att
denna fråga inte längre är kyrkoskiljande. Lutherska
världsförbundet och Romerska katolska kyrkan skrev
1999 den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som bekräftar en uppnådd konsensus
vad gäller rättfärdiggörelselärans grundläggande innehåll. Och därmed är ett av de större hindren för en
närmare gemenskap mellan Lutheraner och Romerska katoliker undanröjd.

och det var bl a det han kritiserade i sina teser. Men
han hade nog aldrig räknat med att hans inbjudan till
teologisk debatt i ämnet skulle tända en sådan brand
att den kom att skaka kyrkan i dess grundvalar.
Hur vida Luther verkligen spikade upp sina teser
på slottskyrkans port eller ej är omtvistat. Luther
nämner det inte själv utan det bygger på en uppgift
från Melanchton. Men han skickade dem i alla fall till
ärkebiskopen och andra kollegor.
De 95 teserna inleds med orden:

”Det är bättre att ge sin granne en krona än att
bygga en gyllene kyrka åt Petrus, ty det förra har
Gud påbjudit, inte det senare.”

”Av kärlek och med viljan att klargöra kommer nedanstående att diskuteras på Wittenberg, under ordförandeskapet av kyrkoherde Fader Martin Luther,
filosofie magister och helig mästare i teologi, och
ordinarie universitetslektor på samma plats. Därför
ombeds de som inte har möjlighet att närvara och
diskutera på plats att de gör det i skrift. I vår Herre
Jesus Kristi namn. Amen.”

95 teser
Denna insikt om rättfärdiggörelse av nåd allena
genom tron allena ledde fram till Luthers kritik av
avlatshandeln som hade sin grund i botgöringssystemet: Att vissa former av botgöring kunde ersättas
av en form av ”böter” till kyrkan och så ficka man ett
avlats brev som kvitto på mottagen betalning.

Dessa ord blev början till reformationen!
Jörgen Sundeborn
Präst, Kinda pastorat

Kyrkan behövde bl a pengar till det kostsamma
bygget av Peterskyrkan i Rom. Om det lär Luther ha
sagt: ”Det är bättre att ge sin granne en krona än att
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Gudstjäns tkal ender

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

12/4 ONSDAG

25/5 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

Vårdnäs kyrka 18.30 Passionsandakt
Vist kyrka 18.30 Passionsandakt

Gökotta hos Rolf Strand i Hulta (Oxhagavägen 19)
Ta med kaffekorg och egen stol.8.00
Vist kyrka sammanlyst till Vårdnäs

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

28/5 SÖNDAGEN FÖRE PINGST

14/4 LÅNGFREDAGEN

4/6 PINGSTDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst,
Vårdnäs kyrkokör
Vist kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst,
Långfredagskören

Vårdnäs kyrka 11.00 Konfirmationsmässa,
Vårdnäs Vokalensemble sjunger,
avtackning av Jörgen Kalmendal
Vist kyrka 17.00 Mässa Damkören Senza Nome
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa med musik
Vist kyrka 17.00 Mässa med musik

11/6 HELIGA TREFALDIGHETS DAG

16/4 PÅSKDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Påskdagsmässa, Församlingens
körer, påskfika i församlingshemmet efteråt
Vist kyrka 11.00 Påskdagsmässa, påskkör ur
barnkörerna, tjejkören och kyrkokören

17/4 ANNANDAG PÅSK

Vårdnäs och Vist kyrka 11.00 Sammanlyst till
Domkyrkan

Vårdnäs Kyrka 11.00 Mässa
Borntorpet 10.00 Ekumenisk gudstjänst
I samverkan med Frälsningsarmén
Brokinds slott 18.00 Gudstjänst, Vokalensemblen

18/6 SÖN E FREFALDIGHET
Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

24/6 MIDSOMMARDAGEN
Vårdnäs kyrka Sammanlyst till Vist
Vist kyrka 18.00 Gudstjänst på
församlingshemmets innergård

23/4 2:A SÖN I PÅSKTIDEN
Vårdnäs kyrka 11.00 Scoutgudstjänst
Vist kyrka 17.00 Temamässa

25/6 JOHANNES DÖPARENS DAG

30/4 3:E SÖN I PÅSKTIDEN

Vårdnäs kapell Stiftsgården 11.00 Mässa
Vist kyrka Sammanlyst till Vårdnäs

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur Vist kyrkokör

Musik i försommartid

6/5 LÖRDAG
Vårdnäs kyrka 18.00 Gospelkonsert, se sid 8

21 maj 17.00 Musikgudstjänst

Körsång av barnkörerna, tjejkören och
kyrkokören

7/5 4:E SÖN I PÅSKTIDEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Gospelmässa, se sid 9

4 juni 17.00 Mäs�Musik av bl.a Gaubert

14/5 5:e SÖN I PÅSKTIDEN

Saga Fagerström - flöjt
Hanna Ericsson - fiol
Hampus Hedgrund - piano

Vårdnäs 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, körgrupp ur Vist kyrkokör

21/5 BÖNSÖNDAGEN

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

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

sa

Intervju med Alvin Weineholm, körsångare i Ceciliakören i Vist
När började du sjunga i kör och varför?
Jag började när jag gick i klass ett, men då var det i kören Tonfiskarna.
Det är väldigt roligt att sjunga i kör. Jag får mycket energi av det och jag
blir glad. Speciellt roligt är det att sjunga i kyrkan, där är det högt i tak och
man får fylla kyrkan med höga toner.
Vad är det bästa med körsång?
Det är kul att sjunga med sina kompisar, då blir man ännu gladare.
Jag tycker också om att tänka på texterna vi sjunger. Många sånger är
fina med bra texter.
Mina favoritsånger just nu är ”Tänk hur allt som lever växer” och ”Du
som vill att jag ska finnas”.
Jag tycker mycket om sångerna på våren, speciellt ”Påskcalypso” som vi
sjunger i påsk. Vad som också är roligt är att vi just var på läger och det
var jättekul! Då lärde man känna andra barn som sjunger i en annan kör.
Vi avslutar intervjun med att fråga några fler ur Ceciliakören varför man ska sjunga i kyrkans körer:
Emma: Det är mycket roligare än att sjunga ensam, man får hjälp av varandra.
Amanda: Här träffar man personer som man annars inte träffar. De som går i andra klasser eller när man åker på
läger med en annan kör.
Clara: Det är en större glädje när man sjunger tillsammans. Och då kan man dela med sig av det och glädja andra
som lyssnar. Glädjen smittar av sig!

Fettisdagen hade vi Gud o spaghetti o semlor i Vårdnäs. Kvällens tema var babblarna.
I församlingshemmet hade kyrkbacken utställning med olika alster om just babblarna.
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Gospelhelg i

Vårdnäs kyrka Lördag 6 maj kl 10.00

Kom och sjung!
tillsammans med Vårdnäskören & Peter ”Nille” Nilsson
Info och anmälan till Anne Gustavsson-Jarl 0737-28 58 25 eller anne.gustavsson-jarl@svenskakyrkan.se

Vi avslutar dagen med

Gospelkonsert kl 18
8

i pastoratet!

Vist kyrka söndag 7 maj kl 11.00

Workshop med Sanctity Gospel Choir
Alla välkomna! Gratis lunch - men om du vill äta anmäl det och ev allergier på tel 013-52001

Vi avslutar dagen med

Gospelmässa kl 17.00
9

Karneval i Vist

Den 28 februari var det karneval i Vist församlingshem. Vi åt semlor, sjöng och fick njuta av härliga
uppträdanden på scenen! Förutom att träffas och ha rolig tillsammans samlade vi också in pengar
till Svenska kyrkans fasteinsamling. Totalt fick vi in 4466 kr! Det kommer att gå till olika projekt som
Svenska kyrkan är med och stöttar ute i världen, bl.a. koprojektet där fattiga familjer kan köpa sig en
dräktig ko. Tusen tack till alla som bidrog på olika sätt till en rolig kväll!
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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

2
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2

BETRAKTELSE - REFORMATION

3

MARTIN LUTHER - VEM VAR HAN?

6
7

GUDSTJÄNSTKALENDER

8-9
10
11

Komminister Ulrika Scotts beskriver sina tankar kring att vara lutheran,
att ha en luthersk identitet och framför allt om sin syn på reformation.
Det finns några människor i världshistorien som gjort ett sådant
avtryck att de har förändrat samtiden och där med också historiens
gång. Martin Luther en sådan människa.

VARFÖR SJUNGA I KÖR?

Alvin Weineholm berättar varför han sjunger med i Ceciliakören och
vad som är det bästa med körsång!

KOM OCH SJUNG GOSPEL!

Den 6 och 7 maj är du välkommen att sjunga gospel! I Vårdnäs kan
du sjunga tillsammans med Peter “Nille” Nilsson och Vårdnäskören och
i Vist håller Sanctity Gospel Choir en workshop. Båda dagarna som är
fristående avslutas med gospel i kyrkan. Läs mer på sid 8-9.

KARNEVALEN I VIST

Rapport från karnevalen 28 februari. Vi samlade tillsammans 4466 kr!

KONTAKTUPPGIFTER
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