Hur ska vi leva tillsammans?

F

För att kunna leva tillsammans behöver
vi ödmjukheten och kärleken. När vi
människor är som bäst, avspeglar vi en
glimt av Guds fullkomliga kärlek, som vi
ser personifierad i Jesus Kristus.
Den falska ödmjukheten böjer sig
djupt inför de starka och trampar på de
svaga. Den äkta ödmjukheten inser, att
inför människorna är vi jämlika och inför
Gud är vi små. Vi får vara som lyckliga
barn inför Gud!
Upplev kristendomen! Teologin och

Guds helighet i gudstjänsten är viktig,
men Kristi efterföljelse är avgörande i
kristendomen. Hämtar vi inspiration från
Jesu person i bibeln, blir vi mer Jesuslikt
kärleksfulla.
Att vara konfirmand är en bra chans att
uppleva kristendomen i gudstjänst och
livsstil. I höstas åkte konfirmanderna och
jag till Omberg, Ulfåsa och Vadstena i
heliga Birgittas fotspår. Det var underbara sensommardagar. Jag sände automatiskt till Gud bönetankarna. ”Tack för allt

det här vackra, vi får vara med om.”
Varje tacksägelsebön, som vi ber är ett
band mellan oss, som ber, och Gud. Att
tacka Gud är den lättaste vägen att komma nära Gud.
I Kvillinge-Simonstorp pastorat konfirmeras 55 procent av ungdomarna. Under konfirmandtiden får man på säker
grund hjälp att tänka igenom livsfrågorna.
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och vän
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Kyrkokören fick förtjänsttecken i Ättetorpskyrkan på Påskdagen.
Gunda och Åke Wennerblad för trogen tjänst i 18 år. Eva Söderlund Eriksson för
trogen tjänst i 5 år. Bengt Elmlund fick dirigentmedalj för 25 års tjänst.

15 76 98
15 76 98
631 36
661 23
666 03
605 83
881 44
880 11
17 01 22

Simonstorps kyrka —
Vägkyrkan
är öppen dagligen kl 13.00–18.00 under
tiden den 14-27 juli.
Daglig andakt kl 17.00.

Ättetorpskyrkan
Ättetorpskyrkan är öppen vardagar mellan kl 9.00-14.00.
Välkommen in att tända ett ljus och
sitta ner en stund.

Dag

Ättetorpskyrkan

29/5 18.00 Söndagmässa

Kvillinge kyrka

08.00 Gökotta vid Lillsjön 09.00 Friluftsgudstjänst
vid IOGT-lokalen.
Trumpet.

31/5 18.00 Helgsmålsbön
1/6 10.00 Högmässa

8/6
9/6
14/6
15/6
20/6
21/6
22/6
28/6
29/6
5/7
6/7
8/7
12/7

Simonstorps kyrka

10.00 Gudstjänst
10.00 Utegudstjänst
18.00 Helgsmålsbön
10.00 Familjegudstjänst
16.00 Midsommarfest
10.00 Gudstjänst

13.00 Utegudstjänst vid
Breviks skola.
Vid regn i kyrkan.
18.00 Gudstjänst

Sammanlyst
18.00 Gudstjänst
10.00 Högmässa

18.00 Musikgudstjänst
10.00 Högmässa
18.00 Helgsmålsbön

18.00 Gudstjänst
10.00 Gudstjänst

14.00 Tisdagscafé
16.30 Buss avgår till
Simonstorps kyrka.
13/7 10.00 Gudstjänst
14/7

17.00 ”Musik i sommarkväll”

19/7 16.30 Buss avgår till
Simonstorps kyrka.
20/7
10.00 Gudstjänst
22/7 14.00 Tisd.caféet utflykt
till Simonstorps kyrka.
26/7 16.30 Buss avgår till
Simonstorps kyrka.
27/7 10.00 Gudstjänst
2/8 18.00 Helgsmålsbön
3/8
5/8 14.00 Tisdagscafé
9/8 18.00 Helgsmålsbön
10/8 9.30 Gudstjänst

Sammanlyst

10.00 Högmässa

17.00 Gudstjänst
13.00 18.00 Vägkyrkan öppen
dagligen den 14-27 juli.
17.00 Daglig andakt
17.00 ”Musik i sommarkväll”
17.00 Gudstjänst
14.30 Tisdagscaféet
17.00 Andakt
17.00 ”Musik i sommarkväll”
17.00 Gudstjänst
Vägkyrkoavslut.
Sammanlyst

11.00 Gudstjänst
Hemvändardag

16/8 18.00 Helgsmålsbön
17/8 15.00 Andakt Kroktorpet. 11.00 Gudstjänst
Sammanlyst
23/8 18.00 Helgsmålsbön
24/8 9.30 Gudstjänst
11.00 Gudstjänst
31/8
Sammanlyst
11.00 Gudstjänst
Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.

Vet ni vad vi gör
i kyrkans barn och
ungdomsgrupper?
Här kommer svaret!
Öppen förskola vänder sig till
förskolebarn från 0 år i vuxet
sällskap. De sjunger, leker, skapar och samtalar om allt som berör barn och föräldrar.
I sång och lek träffas barn i
åldern 3-4 år för att leka fritt och
organiserat sjunga och skapa i
en liten grupp där de släpper
sina föräldrar när tiden är mogen.
Minimixarna är 5-6 år. Nu är
barnen lite större och kräver lite
tuffare tag men programmet liknar föregående sång och lek.
Barnkören lämpar sig för
barn i åldern 7-10 år. De sjunger
med och utan rörelser men alltid
med hjärtans lust.
Mix-och skolbarnsgruppen

är för barn på låg- och mellanstadiet. Programmet är mycket
varierat med skapande, tävlingar, matlagning, studiebesök och
mycket uteaktiviteter, bl.a. läger.
Ungdomscafé är en öppen
verksamhet för ungdomar i åldern 13 år och uppåt som träffas
på kvällstid till en samvaro med
musik, samtal och planerade
programinslag.
I samtliga grupper ingår en
andakt anpassad för respektive
åldersgrupp. Samtliga grupper
för barn upp till mellanstadiet
finns i både Ättetorpskyrkan och
Kvillingegården.
Ni som har frågor om barnoch ungdomsverksamheten, ring
till Mikael eller Lynda,
tel 157614.
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Melker och Max
i Öppna förskolan.
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Med hjälp av Mikael och Annelie från
Kvillinge har vi startat och redan utökat
ungdomsarbetet i församlingen.
Ungdomarna c:a 10-15 till antalet träffas i församlingshemmet tre gånger i månaden och då står olika aktiviteter på programmet. Kyrkorådet är mycket glada för
att detta har kommit igång och vi vill
stötta och vara lyhörda för vad våra ungdomar vill ha för innehåll i träffarna och
försöka att hjälpa till så att vi kan behålla
och utveckla en bra verksamhet.

Lutherhjälpsafton
Söndagen den 9 mars 2003 var det Lutherhjälpsafton i Simonstorps församlingshem.
Gäst var Nora Grunnesjö, som berättade i ord och bild om sin tid i delstaten
Tamil Nado i södra Indien, som stipendiat i programmet ”Ung i den världsvida
kyrkan”. Hon berättade särskilt att hon
haft möjlighet ”att bara vara” och leva

vardagsliv med människor som kom att
bli hennes vänner. Två stipendiater har
vistats i Linköpings stift med Nora som
kontaktperson.
Andakt hölls av Karl-Johan Oljelund
Eriksson. Brödlotteri med många vinster
av hembakt bröd samt dragning på ett
större lotteri avslutade kvällen, som gav
2.679 kr till Lutherhjälpens fasteaktion.

Ny tradition i Simonstorp
Vi samlas på platser som betyder och har
betytt något för bygdens folk. Så lätt och
fort det går att skapa nya traditioner. Förra våren var platsen Tegnetorps skola vid
sjön Fläten iordningsställd med hjälp av
Norrköpings kommun. Hembygdscirkeln
i Simonstorp med Lennart Eriksson i
spetsen var mycket aktiv för att få platsen
uppröjd och en söndag i maj var det så
dags för invigning. Simonstorps kyrkoråd var också intresserade av att vara
med, så den årligen återkommande miljögudstjänsten förlades här.
En vacker vårsöndag var de särskilt inbjudna före detta eleverna i Tegnetorps
skola samlade tillsammans med många
församlingsbor till en eftermiddag med
berättelser om platsen, minnen, gudstjänst och förtäring.
Musiken förhöjde det hela då vår inhyrda musiker spelade med i de psalmer
vi sjöng och även underhöll i den fortsatta samlingen. så var det då.
I år den 1 juni 2003 kl 13.00 samlas vi
vid Breviks skola till en som det nu heter
4

SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och
Simonstorps församlingar.

Ungdomsarbete i
kyrkan i Simonstorp

Simonstorp i våra hjärtan-dag. Detta
namn har sitt ursprung i de böcker vår
hembygdscirkel givit ut.
Det blir gudstjänst med sång och musik av Lena Dahlström och även i år berättelse om platsen. Även i år har de som
gått i skolan fått särskild inbjudan men
alla andra är varmt välkomna att delta i
gudstjänsten och lyssna på minnen och
umgås i en som vi hoppas solig och
vacker eftermiddag.
Om det skulle bli regn genomförs programmet i Simonstorps kyrka.

Bön för
skolan i Simonstorp
Då vår skola här i Simonstorp hotades av
nedläggning lästes denna förbön, skriven
av en församlingsmedlem, upp vid gudstjänsten den 30 mars i Simonstorps kyrka. Nu har beslutet om nedläggning fattats men kampen om skolan går vidare
och för våra barns skull hoppas vi att
skolan i någon form kan fortsätta att finnas här i samhället.
Annika Svensson
kyrkorådets ordförande

Tack Gud, för att det finns så
många, starka, duktiga människor
i Simonstorp som arbetar för att
vi ska få behålla vår skola här.
Ge dem kraft, mod och glädje
så de orkar fortsätta kampen,
även om det känns tungt ibland.
Gör så att politiker och
tjänstemän i kommunen vill
lyssna och förstå varför det är så
viktigt för oss.
Hjälp oss så att barnen i
Simonstorp kan få fortsätta att
vara trygga och glada i sin fina
skola och på sitt fina dagis
tillsammans med sina duktiga
lärare och ledare.
Hjälp oss så att vi alla nu och i
framtiden kan få fortsätta bo i en
bygd som utvecklas och är
levande. Amen.

