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Biskop Martins julbetraktelse
Jag vet att jag inte är den enda som har starka bilder av sovande spädbarn. Inom mig bär
jag bilder av hur jag själv lutat mig över en barnsäng. Minnen av hur jag blivit drabbad av det
tillitsfulla uttrycket i barnets ansikte, hållning, vila, avslappning. För mig är det lilla barnet sinnebilden för tillit. Och bilden är så stark att jag fylls av tillit bara jag tänker på den.
Vi reagerar med kraft när barn far illa, när tilliten steg för steg monteras ner, när framtidshoppet vittrar ner. Varje terrorist har en gång varit ett litet tillitsfullt barn i famnen på en förälder.
Sedan hände något.
Bilden av Jesusbarnet i krubban fungerar i vår kultur som en sorts kontrastbild. I en tid som
många uppfattar som mörk är den en hoppets bild av harmoni, ljus och tillbedjan. En schablon
ibland, kanske, men ändå trygghetsskapande för många. Julfrid är inte bara ett gammalt ord.
Det är en beskrivning av vad som händer i många av oss när vi hör om barnet, änglarna och
sången. Och när vi ser bilderna av barnet.
Vi behöver berätta de goda berättelserna, de som sprider hopp och som ger oss hopp. Vi
behöver aktivt välja perspektiv som leder världen i ljusets riktning, i det lilla och i det stora, allt
efter de sammanhang där vi rör oss och de möjligheter vi har. Att berätta hoppets berättelser
är att gång på gång vrida perspektivet åt ett håll som hjälper och stöttar.
Som en andlig övning kan var och en av oss bestämma oss för att en gång om dagen berätta
något som kan ge en medmänniska hopp.
Evangeliet om den nyfödde Guds son är en sådan berättelse. Skapelseundret när varje barn
föds är sådana Guds berättelser om den grundtillit som världen bärs av. Och egentligen är hela
naturens cykel en sådan berättelse. I förtröstan på våren har hösten nyligen lagt naturen till
vila. Allt detta är tillitsbärande och tillitsskapande berättelser. Låt oss dela dem!
Barnet i krubban: en bild, en ikon, en påminnelse om att Gud är här och att Guds hand hela
tiden är utsträckt till försoning och hopp, för att väcka det där inom oss som vi alla har och
som vi alla kan ge. Så vill Gud spela på tillitens och hoppets strängar. Det är den musiken som
fortplantar sig in i julens underbara och upplyftande musik. Inte konstigt att vi blir berörda.
Vi får för att kunna ge. Vi är burna innan vi blir bärare. Barnet i krubban, det enkla tecknet på
Guds tillit till oss och villighet att gå till mötes och att vandra med. För att relationen mellan
Gud och människa, mellan människa och människa ska helas och leva. En utsträckt hand till en
sårad mänsklighet och sårade människor – det är det Gud ger.
Som bristfällig människa bland andra bristfälliga människor vill jag ta den handen. Barnets blick
och Guds utsträckta hand är ett julens evangelium.
Biskop Martin Modéus

Kyrkbladet ges ut av Vist och Vårdnäs församlingar
Omslagsbilden: Annika Zeylon
Ansvarig utgivare: Kyrkoherde Elin Strömblad
Tryck: LTAB Linköping 2017
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FÖRSTA ADVENT I VIST

Årets konfirmander hälsades välkomna.
Tillsammans med sina ledare och sedan hela församlingen sjöng de “Tänd ett ljus”.

Vist kyrkokör bidrog med skönsång, snyggt uppställda på de nya gradängerna.
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Gudstjäns tkal ender
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Se predikoturer och hemsidan; www.svenskakyrkan.se/vistvardnas

17/12 2:a SÖN ADVENT

21/1 3:E SÖND E TRETTONDAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 Lucia- och Julkonsert
med Vårdnäskörerna. Se annons sid 8
Vist kyrka 17.00 Vi sjunger in julen, Vist kyrkokör,
Damkören Senza Nome, Tjejkören, instrumentalister

Vårdnäs kapell stiftsgården 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa

28/1 SEPTUAGESIMA

Vårdnäs kyrka 10.00 Sändningsmässa,
Som avslut på Pilgrims vintermöte OBS tiden!
Vist kyrka 17.00 Musikmässa,
musiker från Lunnevads folkhögsskola

24/12 JULAFTON

Vårdnäs kyrka 11.00 Samling kring krubban
Vist kyrka 11.00 Samling kring krubban,
Julkören – stora och små ur våra körer
Vårdnäs kyrka 17.00 Julbön,
Sång av Rebecca Jarl Evertsson och Martin Jarl
Vist kyrka 23.00 Midnattsmässa
Familjen Ståhlkvist-Hulander med sångarvänner

4/2 KYNDELSMÄSSODAGEN

Vårdnäs kyrka 17.00 Ljusgudstjänst,
Vårdnäs Vokalensemble
Vist kyrka 17.00 Gudstjänst och välkomnande
av nya medlemmar

25/12 JULDAGEN

Vårdnäs kyrka 7.00 Julotta, Vårdnäs kyrkokör
Vist kyrka 7.00 Julotta, sång av Elisabeth Eneroth
Servicehuset, Bestorp 9.00 Julotta,
Josefin Alm och Per-Olov Alm – sång
Servicehuset, Sturefors 9.30 Julgudstjänst

11/2 FASTLAGSSÖNDAGEN

26/12 ANNANDAG JUL

14/2 ASKONSDAGEN

31/12 NYÅRSAFTON

18/2 1:a SÖN I FASTAN

Vårdnäs kyrka Sammanlyst till Vist
Vist kyrka 16.00 Nyårsbön, Agnes Hulander – sång

Vårdnäs församlingshem 11.00 Mässa
Vist kyrka 17.00 Mässa, Damkören Senza Nome

6/1 TRETTONDE DAG JUL

25/2 2:a SÖN I FASTAN

Vårdnäs kyrka 11.00 Dopfest,
Upptäckarkören och Tjejkören. Se annons sid 8
Vist kyrka 17.00 Mässa med fastlagsfest,
Tonfiskarna, Ceciliakören och Vist kyrkokör
Vårdnäs kyrka 18.30 Askonsdagsmässa
Vist kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Vårdnäs kapell stiftsgården 11.00 Mässa
Vist kyrka Sammanlyst till Vårdnäs kapell

Vårdnäs kapell stiftsgården 11.00 Mässa
Bestorp servicehus 15.00 Gudstjänst,
Vist kyrka 17.00 Mässa, PRO-kören
Vårdnäs vokalensemble
Vårdnäs kyrka 17.00 Trettondedagsgudstjänst,
Vårdnäs vokalensemble, Tacobuffé i församlingshemmet
Se annons sid 8
Vist kyrka sammanlyst till Vårdnäs

7/1 SÖND E TRETTONDAGEN

Vårdnäs kyrka Sammanlyst till Vist
Vist kyrka 16.00 Gudstjänst med dramat om Artaban.
Tonfiskarna, Ceciliakören och kyrkokören medverkar.
Efteråt är det julgransplundring i församlingshemmet!

14/1 2:A SÖND E TRETTONDAGEN

Vårdnäs kyrka 11.00 Gudstjänst och de äldres fest,
Musikunderhållning
Vist kyrka 17.00 Mässa
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Gudstjänst på Servicehuset:
Sturefors tisdagar ojämna veckor kl 14.00
Bestorp tisdagar jämna veckor kl 14.00

Höstens musik

Rebecca Jarl Evertsson sjunger duett med Magnus Bäcklund

Den 30/9 gavs en härlig konsert med Magnus Bäcklund, Vårdnäs kyrkokör, Vårdnäs
vokalensemble samt kompgrupp i en välfylld kyrka. 13.870 kr samlades in till Barncancerfonden och Friends.

Den 12 november bjöd organisterna
Marie-Louise och Lars Beckman på
njutbar orgelmusik med temat
“Bach, Luther & en orgel”.
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Ta c k s ä g e l s e f e s t 2 0 1 7

Upptäckarkören sjöng i gudstjänsten

Foto Cecilia Janzén

Under årets tacksägelsefest i Vårdnäs kyrka samlade vi in 5265 kr till Världens barn.
Denna dag var kyrkan vackert smyckad och Upptäckarkören sjöng i gudstjänsten.
I församlingshemmet och på kyrkbackens utegård fanns hantverk, chokladhjul, jättesåpbubbling, målning av fågelholkar med mera.

Fågelholkstävling
Vi ville göra småfåglarna glada med nya fågelholkar till kyrkogården i Vårdnäs.
På tacksägelsedagen fick den som ville, måla en fågelholk efter eget tycke och smak.
12 holkar fanns det som skulle fixas till. Våra yngre församlingsmedlemmar gav sig
genast i kast med denna uppgift. Vi satte upp alla på kyrkogården, så våra besökare
kunde få möjlighet att rösta på sin favorit. 68 röster kom in och av dessa fick holk nr 5
flest röster. Så Evelin på Kyrkbacken är den lyckliga vinnaren och får ett fågelbord till
våra vänner småfåglarna. Grattis Evelin. //Vaktmästarna i Vårdnäs
Det var en jättehärlig dag för alla åldrar.

Ta c k a l l a s o m v a r m e d d e n n a d a g !
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Luthermusikal

Några bilder från 22 oktober i
Vist då 65 körsångare i alla åldrar
agerade och sjöng i musikalen
”Luthers ungar”.
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Lucia- och Julkonsert
Vårdnäs kyrka
Söndag 17 dec kl 17

Vi sjunger in julen
Vist kyrka
Söndag 17 dec 17.00
Tjejkören, Damkören Senza Nome
och Vist kyrkokör med musiker under
ledning av Jeanette Ståhlkvist

Vårdnäskörerna sjunger,
Lars Åberg, ackompanjerar
Anne Gustavsson Jarl, dirigerar

Trettondedag jul 6/1

15.00 Gudstjänst i Bestorp servicehus, Vårdnäs vokalensemble
17.00 Gudstjänst i Vårdnäs kyrka,
Vi sjunger och läser julens sånger och texter tillsammans med Vårdnäs vokalensemble
Tacobuffé i församlingshemmet efteråt.

Julfest i Vist!
Den 7 jan kl 16 firar vi gudstjänst med dramat om ”Artaban – den fjärde
vise mannen” i kyrkan. Sedan går vi över till församlingshemmet och har
julgransplundring med gröt och skinksmörgås, allsång och dans kring granen
för den som vill. Kanske kommer även tomten innan han går i ide…
Alla är varmt välkomna! Det är ingen anmälan men hör av dig om du behöver
specialkost .

Varmt välkomna!

VÄLKOMNA PÅ DOPFEST
I både Vist och Vårdnäs bjuder vi in alla som har döpts under året till en gudstjänst då vi lyfter fram dopet och välkomnandet in i församlingen. Sedan får man också hämta
sin dopängel som har hängt på dopträdet under året.
I Vist kyrka bjuder vi in till Kyndelsmässodagen den 4 feb,
då även alla nyinflyttade bjuds in. Vi firar gudstjänst och
efteråt äter vi glass!
I Vårdnäs är det Dopfest söndagen den 11/2 med
bibelutdelning i Vårdnäs kyrka och församlingshem. Upptäckarkören och Tjejkören medverkar. Vi börjar kl 11 med
gudstjänst då alla har möjlighet att hämta sin dopängel
som hänger i dopträdet och alla barn som är födda 2013
får Barnens bibel. Särskild inbjudan kommer men boka
detta datum redan nu! Efteråt lunchar vi tillsammans i
församlingshemmet.
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Jag är
ett liv

Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot,
våld och övergrepp. Tillsammans ger
vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!

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

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

9

foto: kat c. palasi/ikon

JULKAMPANJEN

Ta c k J ö rg e n
Tack Jörgen, för din tid hos oss i Vist och
Vårdnäs!
Vi tackar dig för allt du gjort hos oss
särskilt inom pastoratets diakoni där du
bland annat skrivit en diakonipastoral.
I somras vigdes du till diakon och nu
verkar du i vårt grannpastorat Rimforsa.
Vi gläds över att vi kan fortsätta arbetet
tillsammans bl.a. i den gemensamma
samtalsgruppen ”Dela tro, dela liv”.
Stort tack och Herrens välsignelse över
Dig och den tjänst Du gör!
Vist och Vårdnäs pastorat genom kh Elin
Strömblad
Foto Carina Rydberg

Välkommen Marie

Hej, jag heter Marie Gustafson och
började 28/8-17 arbeta som socialt
inriktad pedagog/församlingsassistent i
Vist/Vårdnäs pastorat. Jag har tidigare
arbetat som pedagog inom barnomsorgen
i många år och 2013-2017 arbetade jag
som länsnykterhetskonsulent på ÖLNÖstergötlands läns nykterhetsförbund.
För övrigt bor jag i Stjärnorp med mina
två katter och har en 25-årig dotter som
bor i Linköping. Min fritid tillbringar jag
gärna i naturen och med släkt och vänner. Det känns roligt och berikande att få
arbeta i en miljö med kristna värderingar
och jag ser fram emot många givande
möten med församlingsbor i alla åldrar.
Med vänlig hälsning Marie
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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 ............................................................. 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
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MUSIKAL
LUTHERS UNGAR
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Biskop Martins julbetraktelse

6

Tacksägelsedagen

7

Luthers ungar – musikal

8

Fest och musik
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Vi behöver berätta de goda berättelserna, de som sprider hopp och
som ger oss hopp. Vi behöver aktivt välja perspektiv som leder världen
i ljusets riktning, i det lilla och i det stora, allt efter de sammanhang där
vi rör oss och de möjligheter vi har.

Årets tacksägelsefest i Vårdnäs blev en härlig dag! Kyrkan var smyckad,
Upptäckarkören sjöng i gudstjänsten, pengar samlades in till Världens
barn. Efter gudstjänsten fanns det hantverk, chokladhjul och målning
av fågelholkar som sedan var med i en fågelholkstävling.
Den 22 oktober samlades 65 körsångare i alla åldrar i Vist församlingshem som agerade och sjöng i musikalen ”Luthers ungar”.

Musik, fest och gemenskap i Vist och Vårdnäs. Se datum och tider.

Tack Jörgen, Hej Marie

Vi tackar Jörgen, och välkomnar Marie till oss!
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