Kontakt med Gud!

E

Evangelium betyder glatt budskap. Det
glada budskapet är frälsning från det
onda och döden. Vi har alla fått nåd, det
vill säga syndernas förlåtelse, hela livet
och evigt liv!
Nådemedlen, mötesplatserna med Gud,
är dopet, gudsordet och nattvarden.
Religion betyder kontakt med Gud.
När det lilla barnet vet, att föräldern står
bredvid, vågar det sig ut på upptäcktsfärd. Litandet på Gud ger mod att leva li-

vet. Meningen med livet är, att vi genom
vårt sätt att vara ska peka på Gud.
Gud är den fullkomliga kärleken, som
vi ser personifierad i Jesu Kristi gestalt i
bibeln. När vi människor är som bäst, avspeglar vi en glimt av Guds fullkomliga
kärlek, godhet och glädje.
Albert Schweitzer, som blev berömd
för sin insats som läkare i Afrika, fann,
att ”vördnaden för livet” är aktiv kärlek
och en nyckel till livets mening.
Vördnad för livet är livets verklighet i
Gud som Fadern, vår skapare.
Vördnad för livet är kännedom om livet, från Gud som den gode Jesus, vår
frälsare.
Vördnad för livet är känslomässig upp-

levelse av livet, genom Gud som den Helige Ande, vår hjälpare.
Dag Hammarskjölds bok Vägmärken
har uppmärksammats på senare tid. Han
tänkte sig tre religiösa förhållingssätt
från människans sida till Gud.
Gud över oss, Fadern.
Gud med oss, Sonen.
Gud i oss, Anden.
Gud och livet och dess mening är nära
inpå oss. I bibelns bok Aposlagärningarna 17:27-28 står det om Gud;
”Han är ju inte långt borta från någon
enda av oss. Ty i honom är det vi lever,
rör oss och är till.”
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och Vän

Kvillinge och Simonstorps Pastorat
Församlingsexpedition
Ättetorpskyrkan
616 30 Åby
Telefon: 011-15 76 15
Fax: 011-15 76 12
E-post: kvillinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsidor: www.svenskakyrkan.se/kvillinge
www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp
Öppettider: Måndag – fredag kl 9–12
Våra telefonnummer
Församlingsexpeditionen
15 76 15
Kyrkoherde Göran Ulfner
15 76 16
bostad
637 07
Komminister
Karl-Johan Oljelund Eriksson
15 76 95
Komminister Eva Strede
15 76 94
bostad
664 27
Diakonissa Anette Pettersson
15 76 96
Kantor Bengt Elmlund
15 76 97
bostad
600 67
Förskollärare Kerstin Winemo
15 76 14
Barnskötare Marie-Louise Renmark 15 76 14
Vik barnskötare Lynda Undèn
15 76 14
Barn- o ungdomsled. Mikael Romlin15 76 14
mobil 0707 26 09 31
Barnledare Anneli Düring
15 76 14
Barnkörledare Veronica Tingvall 17 17 84
mobil 0737 55 94 79
Kyrkosekreterare Inger Ydrenius 15 76 15
Vaktmästare Ättetorp
Karin Ericsson
15 76 98
Rose-Marie Lindgren
15 76 98
Vaktmästare Kvillinge
Kjerstin Karlsson
631 36
Kvillingegården
661 23
Kvillinge kyrka
666 03
Kyrkogårdens expedition Ättetorp
605 83
Simonstorps kyrka
881 44
Simonstorps församlingshem
880 11
Vaktmästare Simonstorp
17 01 22
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Konfirmation

Du som är född 1989 eller tidigare: Varmt välkommen till konfirmationsläsning i
höst. Årets konfirmandundervisning börjar med inskrivning och en första lektion
den 20 september i Ättetorpskyrkan och i Kvillingegården den 27 september
kl 10.00.

Ättetorpskyrkan
är som regel öppen för bön och enskild
andakt vardagar klockan 7–14 .

Kvillinge och Simonstorps
församlingsblad
OMSLAGSBILD:

Simonstorps kyrka
27 november
MANUSSTOPP: 31 oktober
ANSVARIG UTGIVARE: Göran Ulfner
UPPLAGA: 4 000 ex
PRODUKTION: Informativa, 011-16 00 52
TRYCK: Ringqvist Tryckeri AB
DISTRIBUTION: Posten

Klädbytardag med loppis!
Lördagen den 11 oktober kl 10–13
i Blå Salen,
Ättetorps församlingshem.
Kaffeservering och lotterier.

NÄSTA NR UTKOMMER:

Om du har saker att sälja
kan du hyra ett bord för 50 kr.
Ring till församlingsexp. 011-15 76 15
för att boka bord.
Till förmån för Lutherhjälpen

Dag

Ättetorpskyrkan

Kvillinge kyrka

6/9 18.00 Helgsmålsbön
7/9 11.00 Högmässa
11/9
13/9
14/9
20/9
21/9
25/9
27/9
28/9
4/10
5/10
9/10
11/10
12/10
18/10
19/10
23/10
25/10
26/10
30/10
1/11

2/11
6/11
8/11
9/11
15/11
16/11
20/11
22/11
23/11
29/11
30/11
4/12
6/12
7/12

8.30 Veckomässa
18.00 Helgsmålsbön
18.00 Psalmafton
11.00 Temagudstjänst
8.30 Veckomässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
8.30 Veckomässa
18.00 Helgmålsbön
11.00 Skördegudstjänst
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Högmässa
8.30 Veckomässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
8.30 Veckomässa
10.00 Andakt med kör
på kyrkogården.
18.00 Minnesgudstjänst
11.00 Högmässa
8.30 Veckomässa
18.00 Helgmålsbön
11.00 Gudstjänst
18.00 Helgmålsbön
14.00 Finsk högmässa
8.30 Veckomässa
18.00 Helgmålsbön
11.00 Gudstjänst
14.00 Gudstjänst
8.30 Veckomässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Högmässa

Simonstorps kyrka

18.00 Gudstjänst
KFUM-kören
15.00 Dopgudstjänst
11.00 Gudstjänst

11.00 Visningsmässa
17.00 Stugmöte, C.Gränjefors

Sammanlyst
18.00 Taizémässa
15.00 Dopgudstjänst
18.00 Musikgudstjänst

Barn- och
ungdomsverksamheten
i pastoratet
hösten 2003.

11.00 Skördegudstjänst
11.00 Gudstjänst
Start vecka 36.

Sammanlyst
11.00 Gudstjänst
med minnesstund
på kyrkogården.

11.00 Gudstjänst
med minnesstund
på kyrkogården.
Sammanlyst

11.00 Högmässa
15.00 Dopgudstjänst
11.00 Högmässa

17.00 Stugmöte

11.00 Gudstjänst

Sammanlyst
17.00 Syföreningsauktion
11.00 Gudstjänst

Ättetorpskyrkan
Öppen förskola
–6 år; tisdagar kl 9.00–11.30

Sång och lek
3-5 år; onsdagar kl 9.30–11.30
(anmälan).

Barnkör
torsdagar kl 18.00-19.00

Minimixarna
6-8 år; onsdagar kl 13.30–16.00
(anmälan).

Mixgruppen

17.00 Stugmöte,
julförberedelser
Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.

8-13 år; tisdagar kl 13.30–16.30
(anmälan).

Ungdomscafé
14–21 år; söndagar kl 16.30–
22.00 samt
måndagar kl 16.00–21.30.

Kvillingegården
Öppen förskola
0–6 år; fredagar kl 9.00–12.00

Sång och lek
3–5 år; måndagar kl 9.30–11.30
(anmälan).

Personalnytt
Från den 1 augusti är förskollärare Kerstin
Winemo ansvarig för barnverksamheten.
Kerstin Winemo kommer från Matteus församling där hon ansvarat för barnverksamheten under sju år..Vi hälsar Kerstin varmt välkommen.
Under höstterminen är Anneli Düring biträdande ungdomsledare och Lynda Undén
vikarierande barnskötare. Marie-Louise
Renmark är tillbaka efter barnledighet.
Veronica Tingvall fortsätter med barnkören och Rose-Marie Lindgren har fått förlängt vikariat som vaktmästare.

Minimixarna
6–8 år; tisdagar kl 13.30–16.00
(anmälan).

Skolbarn
onsdagar kl 13.30–16.30

Förskollärare
Kerstin
Winemo ansvarar för barnverksamheten.

Simonstorps församlingshem
Ungdomsgrupp
Torsdagar varannan vecka kl
16.30–22.00 samt fredagar en
gång per månad kl 16.30–23.00.

www.svenskakyrkan.se/kvillinge
www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och
Simonstorps församlingar.

”Musik i sommarkväll”
i Simonstorps kyrka
Simonstorps kyrka besöktes den 12 juli
av en ukrainsk ensemble.
Nedan: Den ukrainska gruppen består
från vänster av Ihor Shkurhan, violin;
Volodymyr Banashek, cello; och Vasyl
Kolybabjuk, solist. Lubomyr Melnyk,
piano (ej med på bild).

Foto på tre personer.

Liten liturgisk guide

AV GÖRAN ULFNER

Färgernas språk i kyrkan

Prästens liturgiska kläder

Kyrkan finns för Alla

Om Du går i kyrkorna ofta märker Du,
att det är olika färger i kyrkan för olika
tider under kyrkoåret. Kyrkoåret varar
från första advent till domsöndagen på
hösten.
Färgerna visas dels i det förhänge, antependium, som hängs på framsidan av
altaret, dels kan färgerna visas i altarets
blommor. Färgerna markeras även i prästens liturgiska kläder. Ofta hänger det
även en färglapp på predikstolen.
Det här färgspråket är likadant över
hela världens kristna kyrkor. Kommer
Du till katolska kyrkan på t.ex. Kanarieöarna, Mallorca eller ortodoxa kyrkan i
Grekland eller Ryssland, finner Du samma färgspråk.
Grönt är växandet och mognadens
färg. Lila eller blått är förberedelsens och
botens färg. Rött är blodets, kampens och
den Helige Andes färg. Vitt är glädjens
färg men kan även symbolisera den Helige Ande. Svart är sorgens färg.
1:a advent är en stor glädjens dag, då
är det vitt. Sedan i adventtiden är det förberedelsen för julen, då är det blått eller
lila. Jul och trettondagen är det vitt. Efter
trettondagen är det grönt. I fastan är det
förberdelsen för påsk med blått eller lila.
Påsken har den vita, glädjens färg, liksom övriga stora dagar under kyrkoåret.
Under Trefaldighetstiden på sommaren
är det grönt, då är texterna ofta ur Jesu
bergspredikan. Liksom det då växer, så
det knakar i naturen, handlar texterna om
det andliga livets växt.

På Jesu tid bar man i det varma klimatet
den antika livklädnaden, tunikan, som
vardagsplagg. Det motsvaras av den vita
klädnad som prästen bär idag. Den har
Kristustecknet, korset, broderat på ärmarna. På den klädnaden har prästen stolan, ett band i den liturgiska färgen. Det
bandet var från början en servett, som
man alltid hade med sig, för att torka sig
om munnen.
När det var kallt på Jesu tid hade man
en mantel av något grovt tyg. Manteln
har blivit mässhaken som följer de liturgiska färgerna. På manteln är i regel ett
stort kors. Ser man korset tänker man på
Jesus. Varje gång vi ser korset och tänker
på Jesus är Gud hos oss på riktigt. De liturgiska kläderna gör, att vi tänker på Jesus och har Gud hos oss. Prästen som
person kommer i skymundan. Det är de liturgiska klädernas uppgift.

Med lärjungarna växte kyrkan fram. Så
småningom nådde den också vårt land. I
dag finns den inte långt från någon av
oss. Vart vi än reser, så ser vi kyrkor, där
gudstjänst firas, där nattvard utdelas och
där barn döps. Också här i Åby finns en
plats för Dig i gudstjänsten och gemenskapen. Din församling hälsar Dig välkommen!
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Gudstjänst och högmässa

När det står gudstjänst är det gudstjänst
utan nattvard. Står det högmässa är det
med nattvard. Gudsordet, dopet och nattvarden kallas ofta nådemedlen, det är
mötesplatser med Gud. Dopet och nattvarden är sakramenten, de heliga handlingarna i kyrkan. Det är Guds synliga eller illustrerade ord, där vi upplever Gudsordet påtagligt. Ordet sakrament betyder
helig handling. Gudstjänsten eller högmässa blir olika från gång till gång genom olika texter, psalmer, mässmelodier
och liturgiska färger under kyrkoåret.

Kristendomen känner Gud på tre olika
sätt.

Vi kan uppleva Gud på tre olika sätt: Fadern, skaparen, som skapat oss, universum och allt. Jesus frälsaren, som befriat
oss från det ondas förbannelse. Den Helige Ande, hjälparen, som gör, att vi kan
förnimma Guds närhet.
Som människa visade Jesus, idealbilden av hur en människa ska vara. Genom
att se på Jesu gestalt i bibeln ser Du Gud
och Du får även inspiration, att leva rätt
som människa.
Gud svarar på bönen.

Vi ska inte gömma undan våra frågor och
tvivel. Vi får tvivla och fråga i våra böner
till Gud och ta emot Guds närhet, stöd
och hjälp, när Gud svarar på bönen med
sin Helige Andes kraft. Kom ihåg att varje bön om eller för någon eller något är
till välsignelse.

