Tron, hoppet och kärleken!

V

Vi behöver återvända till de andliga källorna: Tron, Hoppet och kärleken. Har vi
inget att leva för smyger sig leda på oss.
Leda, som till annat ont, även kan föda
våld och missbruk.
Käre vän fortsätt att tro, lita på Gud!

Utan en sammanhållande tro blir vi
splittrade. Vi riskerar då att inte orka hålla samman familjen och att inte skapa ett
positivt mjukt samhälle.
Barnen får inte en tro, som kan bära

dem genom livet, om inte vi som föräldrar vågar be aftonbön med dem, följa
dem till kyrkan, säga dem vad, som är
rätt och fel.
Kristus vinner alltid vid närmare bekantskap. Det är inte naivt att tro på det
godas seger över det onda. Om vi ger
upp hoppet är allt likgiltigt.
Människan blev människa, när hon
byggde det första altaret. Människan blir
djur igen, när hon river det sista altaret.
Men vi människor kan inte bli, det vi inte
är. Därför bygger människan ständigt nya
altaren.
Käre vän fortsätt att hoppas!

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 Romlin 15 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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Genom religionen, kontakten med Gud,
blir vi människor medvetna om, att vi är
medborgare i två världar, tidens och
evighetens, den begränsade och den allomfattande tillvaron.
Det glada budskapet, evangeliet säger,
att vi är älskade som vi är, att vi har något stort att leva för. Det är något, som är
förmer än konsumtion och ideologi. Det
är Gud, Guds herravälde i världen och
rike i evigheten!

Kristi kyrka ska prägla Kristusefterföljare. När Jesus kallade lärjungar, frågade
han inte, hur mycket de trodde. Han sade
enbart: ”Följ mig.” När de sedan troget
följde honom, fick de en allt djupare tro.
Genom det levande ordet i bibeln säger
aposteln Paulus:”Intet, vare sig liv eller
död, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus...Gör Er tjänst såsom
gällde det Kristus.. såsom Kristi tjänare..
såsom tjänade Ni Herren.”
Käre vän fortsätt att avspegla en glimt
av Guds fullkomliga kärlek!

Genom att tacka Gud och lita på Gud, får
vi styrka att gå Guds kärleks väg. Vi kan
då genom vårt sätt att vara avspegla en
stor glimt av Guds fullkomliga kärlek.
Glädje, rättframhet och enkelhet kan
vara en programförklaring inför det nya
året, med efterföljelse av Kristus Jesus.
”Gör det lilla Du kan, gör det villigt och
glatt, snart de dyrbara tillfällena fly...”
Hälsningar
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och Vän

Föreningsarkivet
Föreningsarkivet inbjuder till öppet hus
tisdagen den 16 mars kl 17. Man vänder sig i inbjudan till kyrkvärdar och anställda i kyrkan men även till andra intresserade.
Adressen är Holmsväg 13 i Åby.
Välkomna!

Klädbytardag med loppis
Friluftsgudstjänst vid
Rodga gamla skola
De senaste åren har vi haft friluftsgudstjänster vid de gamla skolorna i Simonstorps församling och vi har tidigare besökt Tegnetorp och Stora Brevik.
I år blir det tillfälle att besöka Rodga
gamla skola vid friluftsgudstjänsten
den 6 juni kl 13.00.

Lördagen den 13 mars kl 10–13
i Blå Salen,
Ättetorps församlingshem.
Kaffeservering och lotterier.
Om du har saker att sälja
kan du hyra ett bord för 50 kr.
Ring församlingsexp. 011-15 76 15
för att boka bord.
Till förmån för Lutherhjälpen

Dag

29/2
1/3
6/3
7/3

8/3
11/3
13/3

14/3
17/3

Ättetorpskyrkan

11.00 Gudstjänst
14.00 Sygruppen
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Familjegudstjänst,
barnkör
Röda Korset kyrkkaffe
14.00 Måndagsträff
8.30 Veckomässa
10.00–13.00 Klädbytaredag,
loppis
18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst

Kvillinge kyrka

11.00 Högmässa

17.00 Stugmöte, psalmskola
14.00 Kyrkliga syföreningen
i Kvillingegården
15.00 Dopgudstjänst
11.00 Högmässa
11.00 Familjegudstjänst

20/3 18.00 Helgsmålsbön
21/3
25/3 8.30 Veckomässa
27/3 18.00 Musikgudstjänst
med kören
28/3 11.00 Högmässa
3/4 18.00 Helgsmålsbön
4/4 11.00 Gudstjänst
Komminister Eva Strede
avtackas. Kyrkkaffe.
5/4 14.00 Sygruppen
19.00 Passionsandakt
6/4
7/4
19.00 Passionsandakt
8/4 18.00 Nattvardsgudstjänst 19.30 Nattvardsgudstjänst
9/4 11.00 Långfredagsgudstjänst,
kören
11/4 11.00 Högmässa
12/4
13/4 14.00 Måndagsträff
17/4 18.00 Helgsmålsbön
18/4
21/4 14.00 Kyrkl. syfören
24/4 18.00 Helgsmålsbön
25/4 11.00 Gudstjänst
2/5
3/5
8/5
9/5
10/5
15/5
16/5

14.00 Sygruppen
18.00 Helgsmålsbön
18.00 Gudstjänst
14.00 Måndagsträff
18.00 Helgmålsbön
11.00 Gudstjänst

20/5 18.00 Söndagsmässa

Tack

Simonstorps kyrka

11.00 Musikgudstjänst, orgel

Sammanlyst
11.00 Musikgudstjänst, kören

19.00 Passionsandakt
19.00 Nattvardsgudstjänst
17.00 Sånggudstjänst, kören
11.00 Familjemässa,
Eva Strede avtackas.

11.00 Gudstjänst
15.00 Dopgudstjänst
11.00 Konfirmation
14.00 Konfirmation

16.00 ”Vårens sånger”
med kören, kaffe

17.00 Stugmöte, psalmskola
11.00 Gudstjänst

fick i januari 2004 erbjudande om
tjänst i Borgs församling. Eva har
tackat ja och lämnar sin tjänst i
Kvillinge vid instundande Påsk.
Avskedspredikan håller Eva
den 4 april kl 11 i Ättetorpskyrkan och på påskdagen kl 11 i
Simonstorps kyrka.
Kyrkoherden avtackar
på påskdagen

Kyrkoherden kommer att avtacka
Eva Strede vid påskdagens
avskedspredikan i Simonstorps
kyrka.
Vid avskedspredikan i Ättetorps kyrka har kyrkoherden
tyvärr inte möjlighet att närvara,
då han sedan lång tid tillbaka är
inbokad på sin systerdotters vigsel i Gärdslösa kyrka på Öland.
Tack

11.00 Gudstjänst

17.00 Stugmöte
miljögudstjänst
08.00 Gökotta vid Lillsjön 09.00 Friluftsgudstjänst
IOGT-lok
15.00 Dopgudstjänst
Sammanlyst
11.00 Högmässa
18.00 Söndagsmässa

22/5 18.00 Helgmålsbön
23/5 11.00 Gudstjänst
30/5
31/5 10.00 Obs! Utegudstjänst.
Kaffe.
Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.
www.svenskakyrkan.se/kvillinge

Komminister Eva Strede

www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp

Vi tackar Eva Strede för goda insatser och önskar lycka till på den
nya tjänsten.
Vi tackar Eva Strede väl förrättad
tjänst och önskar all lycka i framtiden.
Kvillinge och Simonstorps
församlingsblad
OMSLAGSBILD:
NÄSTA NR UTKOMMER:

26 februari
30 januari
ANSVARIG UTGIVARE: Göran Ulfner
UPPLAGA: 4 000 ex
PRODUKTION: Informativa, 011-16 00
52
TRYCK: Ringqvist Tryckeri AB
DISTRIBUTION: Posten
MANUSSTOPP:
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och
Simonstorps församlingar.

Psalmskola
i Simonstorps församlingshem.
Vi lär oss nya psalmer och sånger
men sjunger också ”gamla”.
15 februari kl 17.00
14 mars kl 17.00
25 april kl 17.00

Musik
i Simonstorps kyrka
29 februari kl 11.00
Musikgudstjänst

Hans Jönsson, orgel
4 april kl 11.00
Jesus Christ Superstar

Bilder ur evangeliet om Jesus enligt Tim
Rice och Andrew Lloyd Webber. Niklas
Lindén, solosång och spel. Kyrkokören
9 april kl 17.00
Jesu sju ord på korset

Kyrkokören

Simonstorps kyrkokör
Vi behöver flera sångare. Kören består
just nu av sex välsjungande damer, men
tyvärr kan inte alla vara med vid varje
sångtillfälle, och då kan det bli ”lite lite”.
Vi övar onsdagar kl 18.30–20.00 i församlingshemmet. Välkommen att vara
med. Vi ställer inga krav på notläsningsförmåga. Om du är tveksam, så kom med
och prova på ett par gånger, innan du bestämmer dig. Prata med Hans Jönsson.
Huvuduppgift för oss under vårterminen blir musikalen Jesus Christ Superstar, som vi kommer att sjunga en del
sånger ur den 4 april, samt Jesu sju ord
på korset, som vi framför på långfredagen den 9 april.
Sedan blir det vår och sommarsånger.
Hans Jönsson
tel 0122-21032

Insänt
• Därför är jag med i Svenska kyrkan

Det enklaste svaret på frågan ”Varför ska
man vara med i Svenska kyrkan” är väl
att det är uttryck för att man vill tillhöra
Jesu Kristi kyrka i världen. Det kristna livet kan aldrig levas som en isolerad ö,
skilt från andra kristna. Att bara se på
vad jag personligen får ut av kyrkan genom min tillhörighet leder lätt fel.
Jag tycker att det är viktigt att kristen
tro ska leva, förvaltas och föras vidare
genom befriande budskap om tro, hopp
och kärlek. Det är bra, att det finns en
kyrka i min närhet, där det firas gudstjänst. Det är också bra att veta att vart
jag än reser i Sverige, så kan jag finna en
kyrka, dit jag kan gå. En plats för stillhet
och möten. När mina ungdomar åker utomlands är det en trygghet att veta, att
Svenska Kyrkan i utlandet finns i alla
världsdelar, där den fungerar inte bara
som sjömanskyrka, utan också för turister. Om jag skulle bli sjuk och läggas in
på sjukhuset så finns det specialutbildad

hjälp i den s k sjukhuskyrkan, vilka är
beredda att lyssna till min oro och trösta.
För mig är det viktigt att barn och
ungdomar i fortsättningen ges möjlighet
till att få lära sig om, vad kristen tro är,
t.ex. i, barntimmar, skolkontakter, konfirmation. Det är bra, att det finns kyrkans
diakoni bland de mest utsatta i vårt samhälle, bland äldre eller bland dem, som är
i kris och sorg. Jag tycker att den musik
och kultur som vuxit fram ur trons mylla
ska få leva vidare och fortsätta utvecklas.
Kyrkan ska fortsätta att vara en röst för
internationell solidaritet och rättvisa och
som omsätts i praktisk handling.
Jag är inte beredd på att bara snurra
med i världens karusell av trender, lönsamhet, effektivitet och ekonomiskt tänkande. Om jag skulle begära mitt utträde
ur kyrkan för att tjäna pengar på det, så
skulle jag nog känna att jag åkte snålskjuts på andra. Jag har gjort mitt val.
Jag är med i Svenska kyrkan.
”Församlingsbo”

Hans Jönsson
- vem är det?
Hans är född i Levide socken på Gotland
1940. Utbildad organist och folkskolelärare och har arbetat som skolkantor
1966–1995 på olika platser i Sverige, senast i Kvarsebo. De senaste åren har han
arbetat som kantor och är sedan september 2003 vikarierande kantor i Simonstorps församling. Hans och hans fru Asta
bor nu i Stjärnvik utanför Finspång.

