Mening och förnyelse!

V

Välkomna till gudstjänsterna med ”Bereden väg för Herran” och ”Hosianna”
sångerna. Hosianna betyder Herre hjälp,
låt det bli bra!
Välkomna till gudstjänsterna med
”Stilla Natt”, ”Nu tändas tusen juleljus”
och ”Var hälsad sköna morgonstund”.
Orgeln brusar underbart!
1:a adventgudstjänster är det kl 11 i
Kvillinge och Simonstorp kyrkor och
kl 14 i Ättetorpskyrkan. Det är kyrkkaffe

i Kvillingegården och i Ättetorpskyrkan.
På julafton är det julkrubbegudstjänst
som vanligt kl 11 i Kvillinge kyrka. ”Julotta” på julafton kl 22 har vi i Ättetorpskyrkan och i Simonstorp kyrka. Julotta
på morgonen har vi Kvillinge kyrka
kl 6.30 på juldagen.
Annandagjul kl 11 är det högmässa i
Ättetorpskyrkan och kl 15 lyssnar vi på
Julens sånger i Simonstorps kyrka.
Nytt kyrkoår

Kvillinge och Simonstorps Pastorat
Församlingsexpedition
Ättetorpskyrkan
616 30 Åby
Telefon: 011-15 76 15
Fax: 011-15 76 12
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Öppettider: Måndag – fredag kl 9–12
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Kyrkoherde Göran Ulfner
15 76 16
bostad
637 07
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Karl-Johan Oljelund Eriksson
15 76 95
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Diakonissa Anette Pettersson
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Kantor Bengt Elmlund
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15 76 14
Barnskötare Marie-Louise Renmark 15 76 14
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15 76 14
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Barnledare Anneli Düring
15 76 14
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Karin Ericsson
15 76 98
Rose-Marie Lindgren
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Kjerstin Karlsson
631 36
Kvillingegården
661 23
Kvillinge kyrka
666 03
Kyrkogårdens expedition Ättetorp
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Simonstorps kyrka
881 44
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880 11
Vaktmästare Simonstorp
17 01 22
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1:a advent börjar det nya kyrkoåret. Vi
ser då Guds uppenbarelse i två namn
som båda betyder ”den smorde, den utvalde”, Messias på hebreiska och Kristus
på grekiska.
Advent betyder ankomst på latin. Under advent väntar vi på julen, att evangeliet, det glada budskapet om Jesusbarnet,
ska komma till oss med julefrid.
På Julen firar vi att Gud själv lät sig
födas som det lilla Jesusbarnet. Namnet
Jesus betyder Gud frälsar.
Ny evangeliebok

1:a advent 2003 tas ny evangeliebok i
bruk i gudstjänsterna. Det blir delvis andra bibeltexter och en del söndagar får
andra namn. Psalmboken är densamma
men i kyrkorna har införskaffats nya
psalmböcker med nya evangelieboken
och med några tilläggspsalmer.
Kära Medmänniska!

Mobilisering av mänsklighet med gemenskap och delaktighet.
I broschyren ”Vårt Nya Ättetorp” finns
en formulerad värdegrund, hur vi ska se
på varandra och ta vara på varandras
möjligheter. Så här är denna värdegrund
formulerad:
”Varje människa har talang, förmåga
och kapacitet. Ett gott liv handlar om
möjligheten att få uttrycka talangen, utveckla förmågan och tillvarata kapaciteten. Projektet ska, med respekt för allas
lika värde, tillvarata dessa mänskliga resurser och därigenom stärka varje individs självkänsla och identitet så att hon
känner sig värdesatt och delaktig i samhällsgemenskapen. Det individen därmed

tillför, bidrar till att stärka och utveckla
samhället runt omkring henne.”
JESUS SADE (MATTEUS 7:12): ”ALLT VAD
NI VILL ATT MÄNNISKORNA SKALL GÖRA FÖR
ER, DET SKALL NI OCKSÅ GÖRA FÖR DEM.”

Kära Evighetsvarelse!

Livets mening med Gud, som hjälper oss
från tomhetskänsla, meningslöshet, rotlöshet och utanförskap.
För att upptäcka det inre andliga livet
är det en hjälp att börja med det yttre livet. På teologiskt språk ”en kristen handling” är en handling, som utförs av Kristus själv genom människan! Vi människor har ett unikt värde, därför att vi människor skapades av Gud till Guds avbild.
Vi hör ihop Gud och vi. GUD SADE (ANDRA MOSEBOKEN 3:14): ”JAG ÄR DEN JAG
ÄR.”
Vi är skapade till Guds avbild. Vi är
kallade att vara ”den Du och jag är” med
Jesus som förebild!
Guds viljas lag är lika med medmänsklighetens ansvar och som alla kan inse,
vare sig man tror på Gud eller ej. Vi kan
inte tillfullo uppfylla Guds kärleks vilja,
även om vi vet, hur vi borde göra. Guds
vilja, som vi ser i tio Guds bud, är livets
trafikregler. Bryter vi mot dem, gör vi
oss själva och andra illa. Men tror vi på
Gud, vet vi, att Gud ständigt upprättar
och helar oss och ger oss nya livsmöjligheter. Med Guds hjälp kan det, som kunde blivit till förbannelse vändas till välsignelse.
Inse Guds frälsningsgåva till hela
mänskligheten frihet från skuld och frihet
från död med evig gemenskap med Gud.
Vi vågar då leva ut kärlek, godhet, mildhet och glädje.
APOSTELN JOHANNES SKREV
(FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:20) ”OM ÄN
VÅRT HJÄRTA DÖMER OSS KAN VI INFÖR GUD
ÖVERTYGA DET OM, ATT GUD ÄR STÖRRE ÄN
VÅRT HJÄRTA OCH FÖRSTÅR ALLT.”
Kära troende på avstånd!

”Han hade ett älskvärt sätt. Han kunde
lyssna. Han var alltid glad och vänlig,
befriad från maklighet och högmod. I allt
han företog sig var han fylld av entusi-

Dag

Ättetorpskyrkan

23/11 11.00 Gudstjänst
29/11
30/11 14.00 Gudstjänst
4/12 8.30 Veckomässa
6/12 18.00 Helgsmålsbön
7/12 11.00 Högmässa

asm och alltid sig själv!” Så beskrevs den Helige Franciskus.
Han levde för 800 år sedan. Vi
lever nu. Visst är han ett föredöme för oss i sin livsstil.
”Franciskus händer var alltid
öppna” står det också i eftermälet om honom. Alltid öppna händer var och är en symbol för generositet och öppenhet. Vår inre
människa är ingen lyx eftersom
det är min person, mitt jag, dv.s.
min själ. Evigheten är lika verklig som tiden. Upplev att det
andliga och världen vi lever i är
en enhet. Det kristna korset är
först och främst Guds eget tecken genom vilket han plockat bort
människornas förbannelse och
försonat människovärlden med
sig själv, men det är också vårt
efterföljelsetecken. Vi ser i korset både Guds uppenbarelse genom Jesus och idealbilden av en
människa genom Jesus.
JESUS SADE (MATTEUS 22:37-40)
I DET DUBBLA KÄRLEKSBUDET: ”DU
SKALL ÄLSKA HERREN, DIN GUD,
MED HELA DITT HJÄRTA OCH MED
HELA DIN SJÄL OCH MED HELA DITT
FÖRSTÅND.

DU SKALL ÄLSKA DIN

NÄSTA SOM DIG SJÄLV.

Hälsningar
Göran Ulfner
Er Kyrkoherd och Vän

8/12 19.00 Adventsgudstjänst
11/12 14.00 Grötfest i Blå salen
12/12 19.00 Luciakröning
13/12 18.00 Helgsmålsbön
14/12 16.00 Barnavslutning
med julspel
17/12
21/12 11.00 Gudstjänst
24/12 22.00 Gudstjänst
25/12
26/12 11.00 Högmässa
28/12
31/12 16.00 Nyårsbön
1/1 11.00 Nyårsgudstjänst
4/1 11.00 Gudstjänst
6/1

Kvillinge kyrka

11.00 Gudstjänst

11.00 Gudstjänst

18.00 Luciagudstjänst

9.30 Julkrubba
Sammanlyst
11.00 Julkrubbegudstjänst 22.00 Gudstjänst
06.30 Julotta, körmedverkan
15.00 ”Julens sånger”, kör
11.00 Gudstjänst
18.00 Nyårsmässa

18.00 Musik- och
ljusgudstjänst

11.00 Gudstjänst

16.00 Julgransplundring
i församlingshemmet

17/1
18/1
24/1
25/1

12/2
14/2
15/2
21/2
22/2
25/2
28/2
29/2

Sammanlyst
17.00 Syföreningsauktion
11.00 Gudstjänst

17.00 Stugmöte med
julförberedelser

10/1 18.00 Helgsmålsbön
11/1 11.00 Högmässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst,
gemenskapsdag
31/1 18.00 Helgsmålsbön
1/2 11.00 Gudstjänst
7/2 18.00 Helgsmålsbön
8/2

Simonstorps kyrka

Sammanlyst
11.00 Högmässa
15.30 Dopgudstjänst
11.00 ”Hela kyrkan sjunger”
15.00 Dopgudstjänst
11.00 Högmässa

8.30 Veckomässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
18.00 Helgmålsbön
11.00 Högmässa
18.00 Askonsdagsmässa
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst

18.00 Taizé- och ljusmässa,
kören

17.00 Stugmöte, ”psalmskola”
Sammanlyst

11.00 Musikgudstjänst, orgel

Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.

Bengt Elmlund
har fått medalj

Bengt Elmlund har fått medalj
för 25 årig tjänst.

Bengt Elmlund har varit organist i KvillingeSimonstorps pastorat sedan 1977.
Han är mycket uppskattad för sin yrkesskicklighet men också för sin Västgötska humor. Bengt Elmlund är en god kamrat och en
klippa i arbetslaget. När Bengt inte spelar på
alla instrument, som han behärskar, spelar
han golf både inom och utom landet, nu närmast blir det på Azorerna.

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

Småtrollen gör stentroll.

Familjedagar på Sköldvik
Som en fortsättning på sommarens
läger har några mammor och personal
tillbringat en ”Kärringnatt”, i oktober, på
lägergården Lilla Skärven. God mat,
massage och sovmorgon utan man och
barn, det är vi inte bortskämda med. Efter fleras önskan kommer det att bli en
ny ”Kärringnatt” i maj.

Visst är det härligt med sol, bad och god
mat! Det och mycket mera fick de familjer som deltog i sommarens familjeläger
på Sköldviks lägergård i Arkösund. Under fyra dygn med strålande väder kunde
alla njuta av allt vad naturen har att ge.
Vatten att bada, leka och paddla kanot i,
skogen att vandra i, titta på växterna, se
och höra på djuren. Hur mycket man än
älskar hav, vind och vatten kan det bli lite

mycket. Då plockades det fram sand, stenar, kottar och lite annat medhavt pyssel
till aktivitet.
Dagen blir som alltid till kväll så också
vid havet. Trots myggor, knott och svala
kvällsbrisar tillbringades stora delar av
kvällen utomhus med lekar, sång och lägerbål. Innan de första barnen gick till
vila avslutades dagen med aftonbön i kapellet.

Kvillinge
kyrkliga syförening

Nytt i Ättetorps församlingshem för 2004.

som består av ett 20-tal damer träffades
efter sommaruppehållet vid Kroktorpet
som tillhör Bråbo hembygdsförening.
Vädret var lite ostadigt så vi satt inne i
”Össbytorpet” där en härlig brasa var
tänd. Vi drack kaffe och pratade om sommaren som gått och om kommande aktiviteter då vi bl a ska försöka ordna ett
större lotteri till förmån för Lutherhjälpen.
Kyrkoherden avslutade samvaron med
att läsa en berättelse om Den Heliga Birgitta.
Rut Åhman

Kyrkokören
Vik. kantor Hans Jönson välkomnar ännu
fler körmedlemmar till kyrkokören i Simonstorp som fått en nystart under hösten.
Hans Jönson har tidigare tjänstgjort
som kantor i Kvarsebo församling i 23 år
och ger nu som pensionär sitt allra bästa
till oss i Kvillinge–Simonstorps pastorat.
4

Engelsk
konversationsgrupp
Du får möjlighet att träna talad engelska.
Ha roligt men ändå öka ditt ordförråd
och säkerhet vad gäller språkriktighet.
Ingen kurslitteratur behövs.
Vi startar vecka 4, torsdagar kl 19.00–
20.30. Avgift 250 kr per termin.
Vidare information och anmälan Lynda, telefon 15 76 14 eller 605 20.

Youth club
för barn från 11 år
Förbättra din engelska. Kom och öva dig
på det du har lärt dig i skolan. Ta med
dina engelska läxor om du behöver hjälp.
Känner du att detta är någonting för
dig, ring Lynda 605 20 eller kom gärna
och hälsa mig i församlingshemmet,
Ättetorpskyrkan mellan kl 13.30-16.00
varje onsdag fr.o.m. v 45 2003.

Lynda Undén, är vikarierande
barnskötare i församlingen. Hon
kommer från England och har även
undervisat i engelska. Lynda och
hennes man har bott i Sverige och
England i olika omgångar allt
eftersom de haft tjänster. Lynda är
utbildad barnsköterska.

