Midsommar 2004. Bengt Elmlund, vår kantor, i full fart
med att pryda midsommarstången, Anna-Lena och Göran
Ulfner bistår med blommor och blad. Varje år är det ett
glatt gäng på tjugo personer som hjälps åt att klä’ stången
dagen före midsommaraftonen. Årets midsommarfirande

blev lyckat trots hällregn. Etthundra personer drack kaffe,
köpte lotter och trivdes i Blå Salen. Resultat i form av
pengar går till trivselbefrämjande åtgärder på Kvillinge
äldrecenter och Östergården. Sygruppen står bakom detta
traditionsenliga firande.
Foto: Britta Andersson.

Eviga livets gåta!

J

ag tackar Dig, Gud, för sommarens tid,
då hela naturen blommar,
för liljornas prakt, för grönskande lid,
och ängarnas rikedomar.
Det är som om lyftes bort en flik
av slöjan som skymmer här min blick,
och jag skådar in i Din himmel.
Jag tackar Dig, Gud, för sommarens sång
från jublande fågeltunga,
för vindarnas sus och vågornas gång
för allt som Ditt lov vill sjunga.
Det bor i min själ en längtans sång,
en ton av den höga sommarsång,
som sjunger så skön i Din himmel.
Jag tackar Dig, Gud, som låter mig se
en glimt av Ditt goda rike,
där kärlekens makt åt allting kan ge

en skönhet förutan like.
En gång skall min själ i evighet
få skåda den sommarsalighet,
som blommar så skön i Din himmel.
Amen!
Hälsningar
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och Vän

Vi har glädjen...
att välkomna komminister Marie Jähder
som från den 11 augusti har tjänst i Kvillinge/Simonstorps pastorat.
Marie Jähder är 48 år. Hon prästvigdes
2003 och har haft sitt år som pastoratsadjunkt i S:t Johannes församling.
Marie bor i centrala Norrköpings med
sin make. Utförligare presentation kommer i nästa nummer.

Klädbytardag med Loppis
den 16 oktober kl 10–13

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 Marie Jähder
15 76 14
Diakonissa Anette Pettersson
15 76 96
Kantor Bengt Elmlund
15 76 97
bostad
600 67
Förskollärare Kerstin Winemo
15 76 94
Barnskötare Marie-Louise Renmark 15 76 94
Barn- o ungdomsled. Mikael Romlin15 76 94
mobil 0707 26 09 31
Barnkörledare Veronica Tingvall
mobil 0768 52 20 84
Kyrkosekreterare Inger Ydrenius 15 76 15
Vaktmästare Ättetorp
Karin Ericsson
15 76 98
Kvillinge kyrka
666 03
Kvillingegården
661 23
Vaktmästare Kvillinge
Kjerstin Karlsson
661 23
Kyrkogårdens expedition Ättetorp 605 83
Simonstorps kyrka
881 44
Simonstorps församlingshem
880 11
Vaktmästare Simonstorp
17 01 22
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i Blå Salen, Ättetorps församlingshem.
Kaffeservering och lotterier
till förmån för Lutherhjälpen.
Har du saker att sälja? Hyr bord
för 50 kr/st. Ring förs.exp. 15 76 15

Vad tycker Du
om församlingsbladet?
Tycker Du att något fattas i församlingsbladet? Ring eller skriv till församlingsexp. och lämna Dina synpunkter!
Telefon 15 76 15, postadress Kvillinge
församling, 616 30 Åby och e-postadress
kvillinge.pastorat@svenskakyrkan.se.
Kvillinge och Simonstorps
församlingsblad
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Midsommarstången kläds.
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Barnen det bä
Kerstin Winemo, Du har varit hos oss ett år
som Församlingspedagog och Förskollärare.
Hur har året varit?

— Efter ett år med barnen
och ungdomarna i Kvillinge
församling har jag insett det
positiva med att arbeta just i
denna församling. Familjerna är delaktiga i aktiviteterna både vardag som söndag.
Lär man känna hela familjerna är det lättare att göra
mera för barnen än bara den
Kerstin Winemo
verksamhet som sker innanför husets fyra väggar. Några exempel är besök hos Kolmårdstomten, i
Djurparken, utflykt med korvgrillning vid
Lillsjön, sportlovsläger i Kolmårdsgården
och våravslutning med musikalen Noas Ark
i Ättetorpskyrkan och Familjeläger.
Du har regisserat och iscensatt dramatiserade
framställningar av evangeliet.

— Ja, vid bjöd in förskolorna i Kvillinge
till Jul och påsk. Barnen fick som Du säger
uppleva evangeliet och upptäcka budskapet.
Vi fick stor respons för de här dramatiseringarna. Vi använde Ättetorpskyrkans alla
lokaler och hela personalen fick gestalta
personerna från bibeln. Det var roligt att
göra på det här sättet. Det kommer att bli
fler upplevelsedramatiseringar.

Barnverksamheten, hös
Ättetorpskyrkan

Mixgruppen 7–13 år,
tisdagar kl 13.30–16.30 (anmälan);
Barnkör 5 år och äldre,
tisdagar kl 17.00–18.00, startar 31 augusti,
(anmälan);
Ungdomscafé 14–21 år,
söndagar kl 16.30–22.00 samt måndagar
kl 16.00– 21.30.
Kvillingegården

Öppen förskola 0–6 år i vuxet sällskap
fredagar kl 9.30–12.30;
Sång och lek 3–5 år,
måndagar kl 9.30–11.30 (anmälan);
Mini-mixarna 6–8 år,
måndagar kl 13.30–16.30 (anmälan);
Skolbarn 8–13 år,
onsdagar kl 13.30–16.30 (anmälan).

ästa vi har!

o

Är det skillnad på innehållet i grupperna?

— Innehållet i de olika grupperna
är ganska lika varandra, men naturligtvis varierar det med barnens ålder
och mognad. Det finns möjlighet till
lek, skapande, drama, sång och samling. Alla skolbarnsgrupper får dessutom mellanmål. I öppna förskolan
blir det mycket samtal men också
skapande och lek. Även här är det en
samling med mycket sång vid varje
tillfälle.
Det är färre ledare på barnverksamheten
inför terminstarten.

— Under det gångna verksamhetsåret har det varit relativt hög personaltäthet. När vi nu har mist två
tjänster blir det lite neddragning på
antalet barngrupper. Vi arbetar dock
för att det ska finnas någon verksamhet för alla åldrar i församlingen.
Med tanke på det gångna verksamhetsårets barnunderlag kommer de
flesta grupperna att vara i Kvillingegården i höst. Allt är föränderligt, tid
och efterfrågan avgör var verksamheten ska vara.
Ni har säkert frågor och funderingar kring vår verksamhet. Hör gärna
av er!

sten 2004
Simonstorps församlingshem

Ungdomsgrupp, tisdagar varannan
vecka kl 17.00–22.00 samt fredagar
en gång per månad kl 17.00–23.00.
Ungdomsgrupperna börjar den 29
och 30 augusti i Ättetorp.
Öppna förskolan börjar den 3 september i Kvillingegården. Grupper
du anmäler dig till dvs Sång och lek,
Mini-mixarna , Mixgruppen och
Skolbarnsgruppen startar vecka 37
både i Ättetorp och Kvillingegården.
För Simonstorp se anslag.
För anmälan eller frågor ring Mikael Romlin för ungdomsgrupperna,
Kerstin Winemo för förskole- och
skolgrupperna och Veronica Tingvall
för barnkören, samtliga på telefon
15 76 94.

Dag

28/8
29/8
4/9
5/9
11/9
12/9
15/9

Ättetorpskyrkan

Kvillinge kyrka

Simonstorps kyrka

18.00 Helgmålsbön
18.00 Musikgudstjänst
10.00 Högmässa
18.00 Helgmålsbön

10.00 Högmässa
15.00 Dopgudstjänst

17.00 Söndagsmässa
17.00 Gudstjänst

11.00 Högmässa
9.30 Gudstjänst
14.00 Kyrkliga syföreningen
i Kvillingegården

18/9 18.00 Helgmålsbön
19/9 10.00 Gudstjänst

17.00 Gudstjänst
KFUM-kören medverk.

25/9 18.00 Helgmålsbön
26/9 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst till Ättetorp.
2/10 18.00 Helgmålsbön
3/10 16.00 Familjegudstjänst
11.00 Högmässa
4/10 14.00 Sygruppen
9/10 18.00 Helgmålsbön
15.00 Dopgudstjänst
10/10 10.00 Skördegudstjänst
11.00 Skördegudstjänst
16/10 18.00 Helgmålsbön
17/10 10.00 Högmässa
Sammanlyst till Ättetorp.
20/10 14.00 Kyrkliga syföreningen
17.00 Gudstjänst
23/10 18.00 Helgmålsbön
24/10 10.00 Gudstjänst
17.00 Stugmöte
13.30 Finsk gudstjänst,
kyrkkaffe
30/10 18.00 Helgmålsbön
31/10
10.00 Högmässa
Sammanlyst till Kvillinge.
1/11 14.00 Sygruppen
6/11 10.00 Andakt på kyrkogår- 11.00 Gudstjänst
10.00 Kyrkan öppnar.
den, kören medverkar
Kaffeservering
18.00 Gudstjänst
17.00 Minnesgudstjänst
7/11 10.00 Högmässa
8/11 14.00 Måndagsträff
13/11 15.00 Dopgudstjänst
14/11 10.00 Gudstjänst
17.00 Lions konsert
17.00 Söndagsmässa
17/11
14.00 Kyrkliga syföreningen i Kvillingegården
20/11 18.00 Helgsmålsbön
21/11 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst till Ättetorp.
27/11
17.00 Syföreningsauktion
28/11 14.00 Gudstjänst.
10.00 Gudstjänst.
11.00 Gudstjänst
Röda korset ordnar
Kyrkkaffe
kyrkkaffe
Reservation för ev. ändringar. Se annonser under Predikoturer på fredagar.

Insänt!
Tack för ett fint församlingsblad!
Vi är tre mammor som skulle vilja ge församlingens ungdomsledare mycket beröm
för sitt otroliga engagemang i arbetet med
ungdomarna.
När vi läste församlingsbladet och notisen
om samarbete mellan kyrka, polis, fritidsgård och socialtjänst m.fl. kan vi bara konstatera att kyrkan måste vara på väg i rätt
riktning. Samarbete som gör kyrkan delaktig och synlig i samhället.
Det är ofta vi ser en röd jacka med ”församlingspedagog” på ryggen och Mikael
bär den med rätta, vi är många som beund-

rar hans arbete i samhället och han har troligtvis blivit ”känd” av många aktörer i Åby.
Det här är bra! Och med tanke på hur trevlig
Mikael är kan vi bara sammanfatta detta med
att vi tänker minsann inte gå ur Svenska kyrkan. Vi har alla barn som ofta besöker kyrkans ungdomscafé och vi är jätteglada att
platsen finns för dem. Som det står ”en plats
där ungdomar får vara ungdomar”. Det är
vad som behövs, de flesta ungdomar är så
engagerade idag så de behöver en lugn plats
att få vara och, som Mikael brukar säga ”på
egna villkor finna Gud”.
Vi vill på detta sätt ge ett stort tack till församlingen och visa vår tacksamhet till Mikaels insatser i samhället.
Tre mammor
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och Simonstorp

Simonstorps syförening har firat 100-årsjubileum

S

imonstorps Syförening har haft ett
mycket fint 100-årsjubileum. Prosten Barbro Westlund läste en bibeltext som passade bra i sammanhanget
och hon förmedlade den till oss på ett levande sätt.
Medlemmarnas uppläsning av valda
delar ur 100 års protokoll var en överraskning och mycket intressant. Den
sammanställningen borde finnas tillgäng-

lig för att läsa av intresserade.
Vi blev sedan överväldigade av syföreningsdamernas sångförmåga när de
sjöng en av kantor Britta Molin (kantor i
Simonstorp 1925–1964) författad visa
om syföreningen. Vår nuvarande kantor
Hans Jönson hjälpte till med musik.
Syföreningen har haft en mycket stor
betydelse för att förmedla kontakten mellan kyrkan/prästen och hemmen i Si-

monstorp. Det torde inte ha funnits någon annan grupp genom tiderna som burit hem kyrkans anda och budskap till så
många hem och så ihållande som syföreningsdamerna gjort under hundra år!
Själv har jag haft insyn i och aktivt
deltagit i kyrkans arbete i Simonstorps
socken, i flera olika roller, under de senaste 45 åren.
Stor högaktning!
Gunnar Engström

Skicka lösningen senast den 25 oktober 2004 till Kvillinge församling, 616 30 Åby. Vinnarna annonseras i nästa församlingsblad.
Priser: 1:a pris: 3 trisslotter, 2:a pris: 2 trisslotter, 3:e pris: 1 trisslott.
www.svenskakyrkan.se/kvillinge

www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp

