Jesus Christ Super Star

Frid vare med Dig!

J

Jesus säger genom sitt levande ord i Johannes evangelium 20:e kapitlet: ”Frid
vare med Er. Tag emot Helig Ande. Såsom Fadern har sänt mig så sänder också
jag Er.”
Käre Troende!

Vad är en människa? Som människa är
vår uppgift att bli mer människa. Idealbilden av en människa ser vi i Jesu gestalt i bibeln. Exempelvis i Jesu bergspredikan Matteus evangelium kapitlena
5-7. När livsmodet och livslusten hotas,
drabbas, förkrymps vi som människor.
Den stora frågan i vår tid är: ”Hur finna
en mening?”
”Människan är en horisont.” Människan intar enligt kristen tro en särställ-
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ning, därför att människan är en sinnlig,
biologisk varelse, dödlig, men samtidigt
andlig, med en odödlig själ. Vi har fått livet som en gåva, med uppdrag att förvalta det vi har fått. Människan är inte ansvarig endast inför sig själv. Livet är en
gåva och ett uppdrag.
Käre Sökare!

Gud i Jesus Kristus vill, att vi möts och
sedan följs åt, Gud och vi. Vår blick blir
då ljus, därför att den speglar ett ljus,
som aldrig ska slockna. Gud i Jesu Kristi
gestalt öppnar famnen mot oss. Vi möter
genom honom Gud som Fadern skaparen, Gud som den gode Jesus Frälsaren
och Gud som den Helige Ande, vår Hjälpare. Den Helige Ande, vår Hjälpare,
gör, att vi kan förnimma Gud. Livsmening, livsglädje och kraft finner vi ge-

Unna Dig en andlig
halvtimme!
Helgemålsbön i Ättetorpskyrkan
lördagar kl 18. Orgelmusik och kort
andakt. Sammanlagt 30 min andhämtning. Välkommen till Din kyrka! Tänd
gärna ett böneljus!
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Käre Ateist!

Om Du för sanningens skull vänder Kristus ryggen, faller Du i Kristi armar. Det
är ”ateismens” väg till tron. Börja sedan
be till Gud. Bed långsamt och med eftertanke. Gå till kyrkan en söndag, när det
är nattvard. Lämna Din syndaskuld till
Gud i Jesu Kristi gestalt. Doppa nattvardsbrödet i vinet framme vid altaret.
Du är nu en kristen. Du är även en vanlig
usel människa, men Du vet nu, att Du är
älskad och förlåten. Du är nu konfirmerad, bekräftad av Gud!
Hälsningar
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och Vän

Välkomna till

hembygdsgården

KROKTORPET

Öppettider: Måndag–fredag kl 9–12
Våra telefonnummer
Församlingsexpeditionen
15 76 15
Kyrkoherde Göran Ulfner
15 76 16
bostad
637 07
Komminister vakant
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
Barn- o ungdomsled. Mikael Romlin15 76 14
mobil 0707 26 09 31
Barnkörledare Veronica Tingvall 17 17 84
mobil 0737 55 94 79
Kyrkosekreterare Inger Ydrenius 15 76 15
Vaktmästare Ättetorp
Karin Ericsson
15 76 98
Vaktmästare Kvillinge
Kjerstin Karlsson
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

nom tron på den kärleksfulle Guden, vår
Skapare, Frälsare och Hjälpare.

Våravslutning
Efter en lång vinter kommer alltid en vår
med avslutningar och sommarvila. Vårens avslutning för barnen och ungdomarna blir den 1 juni med början i kyrkan kl 16.00.
Barnen kommer gemensamt att framföra en musikal om Noas ark. Musikalen
består både gamla välkända barnsånger
och nya sånger som alla delvis kan
sjunga med i.
Efter kyrkan vandrar vi ut i vårsolen
där det bjuds på förtäring och lekar.
Kerstin Winemo

Sommaren 2004 visas en utställning med
historiska glimtar om Ivar Arosenius
Åbytid, Hults Bruks historia, Åby Gästgivaregård, ”stenar som kan tala”, Kvarntorpsån och hembygdsverksamheten.
Spelmansstämma i juli, sommarfest i
augusti och Östgötadagar i september är
numera en tradition.
Plats för ny utställning i Gamla Krogen
—Teatern. Lennart Karlsson har besökt
så gott som samtliga föreställningar, som
har givits sedan starten av ”Romeo och
Julia” år 1947 och har även alla teaterprogram kvar från föreställningarna. Han
fick då idén att göra en utställning om
vår fantastiska teater, och utgick från
dessa gamla program. Det blev ”Teaterglimtar”. För visning kontakta Lennart
Karlsson, 011-63722.

Dag

Ättetorpskyrkan

30/5

Kvillinge kyrka

11.00 Högmässa m dop

31/5 10.00 Utegudstjänst,
kyrkkaffe

1/6 16.00 Vårmusikal,
barnavslutning.
5/6 18.00 Helgsmålsbön
6/6 10.00 Gudstjänst

14.00 Födelsedagsfest
18.00 Helgsmålsbön

18.00 Söndagsmässa med
sångmedverkan.
15.00 Vårkonsert med Hagaskolans musikklass.
16.00 Kyrkliga syföreningens
100-årsjubileum i församlingshemmet.

17.00 Sommarkonsert med
kören.
15.00 Dopgudstjänst
10.00 Gudstjänst

16.00 Midsommarfest
10.00 Gudstjänst

Sammanlyst till Ättetorp.
18.00 Gudstjänst

10.00 Högmässa
18.00 Helgsmålsbön
10.00 Gudstjänst
18.00 Helgsmålsbön

Tack

13.00 Gudstjänst vid Rodga
Rejmyre blåsorkester.
Samarr. med hembygdscirkeln.

12/6 18.00 Helgsmålsbön
13/6 10.00 Gudstjänst
17/6
19/6
20/6
25/6
26/6
27/6
3/7
4/7
10/7
11/7
17/7

Simonstorps kyrka

17.00 Söndagsmässa
15.00 Dopgudstjänst
10.00 Gudstjänst

16.30 Buss från Ättetorp
17.00 Musikgudstjänst
till Simonstorp.
”Jesus Christ superstar”
18/7 10.00 Högmässa
17.00 Gudstjänst
24/7 16.30 Buss från Ättetorp
17.00 Musikgudstjänst
till Simonstorp.
Göteborgs saxkvartett
25/7
10.00 Högmässa
17.00 Gudstjänst
31/7 17.30 Buss från Ättetorp
18.00 Musikgudstjänst
!
!
till Simonstorp. Obs tiden
Sång o gitarr. Obs tiden
1/8 10.00 Gudstjänst
17.00 Gudstjänst
7/8 18.00 Helgsmålsbön
15.00 Dopgudstjänst
8/8
18.00 Söndagsmässa
11.00 Hemvändardag, trumpet
14/8 18.00 Helgsmålsbön
15/8 15.00 Friluftsgudstjänst
11.00 Gudstjänst
Kroktorpet
21/8 18.00 Helgsmålsbön
22/8 10.00 Högmässa
Sammanlyst till Ättetorp.
28/8 18.00 Helgsmålsbön
11.00 Gudstjänst
29/8
10.00 Gudstjänst
17.00 Söndagsmässa
Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.

TACK
Ett stort TACK till dem som skänkte vinster
till församlingens lotterier på Loppis och
klädbytardagen den 13 mars och alla som på
olika sätt deltog under dagen.
Vinstgivare är Åby Handelsträdgård, Konsum Åby, Hultafors AB (Hults Bruk), Maxi
Ica Stormarknad, Åby Bageri & Konditori,
Ica Träffen samt ett stort antal enskilda bidragsgivare. Loppis och klädbytardagen gav
6 800 kr som fördelats med 4 000 kr till
Lutherhjälpen, 1 300 kr till Sjömanskyrkan
och 1 500 kr till Sjukhemmen Östergården
och Kvillinge Äldrecenter.

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 då även Rejmyre Blåsorkester medverkar.

Komminister Karl-Johan Oljelund-Eriksson avskedspredikade den 2 maj i Simonstorp och
i Kvillingegården. Han har arbetat hos oss sedan oktober 2001
och avslutade på egen begäran sin
tjänst för att söka tjänst som kyrkoherde. Vi minns honom som
”Vandrarprästen” som rört sig
mycket ute på samhället och arbetat diakonalt och hjälpt flyktingar i Norrköping. Vi tillönskar
Guds rika välsignelse.
Anneli Düring

som varit projektanställd som
barn- och ungdomsledare har avslutat sin anställning.
Lynda Undén

som varit visstidsanställd som
barnskötare har slutat hos oss för
att flytta till Dalarna med sin familj.
Rose-Marie Lindgren

har slutat sitt vikariat som vaktmästare och påbörjar ett nytt
vaktmästarvikariat från och med
den 1 juli i Hedvigs församling.
Vi tackar dessa tre underbara
människor för väl förrättad tjänst
och tillönskar dem Guds rika välsignelse.
Kvillinge och Simonstorps
församlingsblad
OMSLAGSBILD:

Niklas Lindén som
Simon i musikalen Jesus Christ
Superstar i Simonstorps kyrka.
NÄSTA NR UTKOMMER: 26 augusti
MANUSSTOPP: 30 juli
ANSVARIG UTGIVARE: Göran Ulfner
UPPLAGA: 4 000 ex
PRODUKTION: Informativa
TRYCK: Ringqvist Tryckeri AB
DISTRIBUTION: Posten
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och
Simonstorps församlingar.

Jesus Christ Superstar
—konsert i Simonstorps kyrka

S
Midsommarfesten
Klockan 18 dagen före midsommarafton
kläds midsommarstången.

i Ättetorpsparken

vid Ättetorpskyrkan kl 16 varje midsommarafton. I mer än sex decennier har
”Sygruppen” arrangerat midsommarfesten i Ättetorp.

öndagen den 4 april bjöds det på 70talstoner från Brodway i Simonstorp
kyrka.
Efter några månaders repetitioner satte
kyrkokören, Niklas Lindén och kantorn
Hans Jönson upp en konsertversion med
valda delar från den kända musikalen Jesus Christ Superstar.
Till konserten hittade både yngre och
äldre människor som fyllde kyrkbänkarna. Efter konserten var både de 160 besö-

karna och sångarna mycket nöjda.
— Vi hade lagt ner mycket jobb och
det var mycket nerver i spel innan. Men
det känns bra att alla var nöjda och glada,
säger Asta Jönson som var med och
sjöng i kören.
Till er som missade den här konserten
kan vi glädja med att den kommer i repris, med valda delar ur musikalen
lördagen den 17 juli kl 17.00
i Simonstorps kyrka.

Ungdomscafé och lite annat
Ungdomscaféet i Ättetorpskyrkan

Fältarbete

Det har snart gått fem år sedan ungdomscaféet i Ättetorpskyrkan startade. Många
ungdomar har besökt caféet och ännu
fler har hört talas om ”kyrkans ungdomscafé”. Konfirmanderna träffas här och
även tidigare konfirmander brukar hitta hit.
Det finns ett väl utarbetat koncept för
verksamheten med Kristus i centrum och
målet är medmänskligt ansvar. Rastplatser är viktiga och kyrkans ungdomscafé
är en frizon, en plats där ungdomar får
vara ungdomar.
Caféet har öppet söndagar kl 16.30–
22.00 och måndagar kl 16.00–21.30 för
ungdomar i åldrarna 14–21 år.

En fredag i månaden är en s.k. fältkväll,
den brukar vara förlagd till den kommunala fritidsgårdens disco. Ofta är närpolisen, socialtjänsten och kyrkans ungdoms
personal den patrull som finns i området.
På kvällen bedrivs uppsökande arbete på
olika platser för tillsyn att ungdomarna
har det bra och att allt står rätt till. Det är
viktigt att ge trygghet till de ungdomar
som är ute i Åby men även för att skapa
ett bra samarbete.

Samarbete i Åby

Församlingen samarbetar med andra ungdomsverksamheter i samhället , man träffas
kontinuerligt och talar om händelser och
om vad som är på gång.
Närpolisen och socialtjänsten är viktiga samarbetspartners och några gånger i
månaden finns någon av dem i ungdomslokalen. Det är nyttigt för ungdomarna
att på ett naturligt sätt få samtala med
dessa representanter från svenska myndigheter.

För ungdomar i Simonstorp

Ett antal ungdomar kommer troget när
portarna slås upp. Öppethållandet har utökats från två till
tre kvällar i månaden då behovet var
stort.

Till vårterminen har ett fotbollsspel
och ett mindre biljardbord införskaffats,
vilket varit uppskattat.
Vårens sista träffar för Simonstorps
ungdomscafé är kl 17.00 den 20 maj och
avslutning 28 maj. Den 12–14 juni blir
det läger på Lilla Skärven.
Välkomna att besöka någon av våra
ungdomsverksamheter i Simonstorps församlingshem eller Ättetorpskyrkan.
Har ni frågor eller funderingar kontakta gärna mig.
Mikael Romlin, ungdomsledare
011-157614, 0707-260931
mikael.romlin@svenskakyrkan.se

Sabina Olsson,
Jimmy Larsson
och Angelica
Hellström
besöker ofta
ungdomscafét i
Ättetorpskyrkan.

www.svenskakyrkan.se/kvillinge

www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp

