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K

ära Församlingsbor, liksom skapelseberättelsernas poetiska sagospråk inte talar
om, hur skapelsen gick till men, att Gud skapat universum, oss, allt och alla, så ska
vi nu med berättelsebilden se inte hur himlen ser ut, men att Guds fullkomliga godhets och kärleks gemenskap är Himlen!

han till himlen — den lille
nitiske prästen. Han tyckte det var ganska
skönt att slippa från jorden med alla dess
synder, sorger och bekymmer. Nog hade
han också syndat, men han hade ju ändå
försökt sitt bästa, predikat Herrans tukt
och förmaning och syndernas förlåtelse.
Han ställde de leriga jordiska skorna
utanför himlaporten, hängde prydligt
upp prästkappan och hatten på en gyllene krok. Sankte Per tog vänligt emot
honom och visade honom till en liten
trevlig rakstuga, där en glad änglapojke
kammade och rakade prästen. Nog blev
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prästen lite bekymrad över att möta så
mycket ytlighet genast efter sitt inträde
i himlen, men han tänkte: ”Vår Herre vet
nog knappast om detta. Han har nog så
mycket att göra, att han sällan hinner gå
så nära himlaporten.”
kom ut från rakstugan,
nickade Sankte Per vänligt åt honom och
sade: ”Gå Du och se Dig om lite, så Du
blir hemmastadd.” Det var så vackert i
himlen!
NÄR PRÄSTEN

ha gått en stund blev prästen
kaffesugen, fastän han kände sig smått
generad att ha en så köttslig längtan mitt
uppe i himlen. Men döm om hans förvåning, när han vid vägskälet upptäckte en
kaffestuga. Han gick försiktigt in. Nya
överraskningar väntade honom. Där satt
en man från prästens hemstad. Denne
man hade brukat gå under benämningen
Snus-Johan. Prästen hade i sin dag haft
mycket bekymmer med den mannen,
som ofta uppträtt berusad och en gång
t.o.m. blivit dömd för snatteri. OCH NEJ
— det var väl ändå inte sant! Hon, som
serverade det rykande, väldoftande kaffet, var ingen mindre än lättsinniga Britta
från hamnkaféet. Även henne hade prästen omslutit med sina bekymrade förböner, inte minst den gången hon födde sitt
faderlösa barn.
Nog visste prästen, att Gud var
nådig. Men, tänkte han, det får väl ändå
vara måtta även med nåden. Kanske det
ändå är lite slarvigt med bokföringen
här i himlen, men det måste ju också
vara besvärligt. Det måste ﬁnnas oändEFTER ATT
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ligt med liggare, eftersom det ﬁnns så
mycket synd i världen. Säkert måste den
byggnad, där Gud förvarar syndaregistren vara större än Kungliga biblioteket i
Stockholm.
var färdig med kaffet,
frågade han efter vägen till Guds huvudkontor. Man visade honom dit. Prästen
hälsade ödmjukt och såg sig förvånad
omkring. Där fanns inte alls så många
bokhyllor som han tänkt sig. Det var bara
några stycken. Han vände sig vördnadsfullt till Vår Herre och frågade:
— Förlåt, men var har Du arkivet? Jag
skulle vilja hjälpa Dig att gå igenom det.
Jag tror, att det skett några förbiseenden.
— Detta är alla böcker jag har, sade
Vår Herre och visade på hyllorna.
— Men, sade prästen förvånad, inte
menar Du väl att alla världens synder
ryms i dem?
— Nej, sade Gud och log. Jag antecknar bara förböner, kärlek och trofasthet,
glädje och tacksamhet. Då går det inte
åt så många liggare. Synderna håller Ni
ju själva så väl reda på åt varandra där
nere på jorden.
NÄR PRÄSTEN

sig verkligen förbryllad, men han tyckte, att han ändå borde
fråga om Snus-Johan och Britta från
hamnkaféet.
— Men kära Du, svarade Vår Herre.
Det var ju Du själv, som bad för dem.
— Visst, svarade prästen. Du har rätt,
men jag visste inte, att förböner hade så
vittgående konsekvenser.
Då log Vår Herre igen, så att hela nejden ljusnade.
— Kära Du, sade Han. Kärlek, omtanke, goda tankar och förböner har mycket större verkningar, än Ni vill tro, där
nere på jorden. De kan hjälpa en människa ända upp till himlen. Hårdheten,
skvallret, de onda tankarna orkar aldrig
hit upp. De gör livet där nere svårare och
bittrare, men de får multna samman med
det jordiska.
Men kärleken och barmhärtigheten bär
ända in i evigheten.
Hälsningar
Göran Ulfner
Er Kyrkoherde och Vän
PRÄSTEN KÄNDE

Dag

Ättetorpskyrkan

27/11
28/11 14.00 Gudstjänst
Röda Korset
serverar kyrkkaffe.

Kvillinge kyrka

4/12 18.00 Helgsmålsbön
5/12 10.00 Högmässa

Behöver du någon?

• som Du kan rådgöra och samtala
med?
• som har tystnadsplikt?
• som kan vara till stöd i olika situationer?
• som kan dela Din oro, sorg eller
glädje?
• som kan göra hembesök eller ta
emot Dig i avskildhet?
I så fall är du varmt välkommen
till mig.
Detta erbjuds kostnadsfritt.
Anette Pettersson
diakon
Församlingen har ﬂera grupper.
Det är alltid välkommen.

Sorgegrupp

Vi vänder oss till Er som mist
en anhörig. Vi träffas på torsdagar i Ättetorpskyrkans församlingshem.
För information, ring till
Anette Pettersson
diakon

Anhöriggrupp

För Dig som vårdar anhörig i
hemmet eller på sjukhem. Vi
träffas i Ättetorpskyrkans församlingshem.
För information, ring till
Anette Pettersson
diakon

Måndagsträff

Den andra måndagen i månaden ordnar vi träff med underhållning. Titta efter annons i
tidningarna!

17.00 Stugmöte,
psalmskola, pyssel.

6/12 14.00 Sygruppens grötfest
7/12 19.00 Adventsgudstjänst
kaffe
11/12 16.00 Familjegudstjänst
13.00 Dopgudstjänst
avslutning barnverksamheten
12/12 17.00 Luciakröning
10.00 Högmässa
13/12 14.00 Grötfest med Åby Lucia
15/12
18/12 18.00 Helgsmålsbön
19/12 10.00 Gudstjänst
24/12 22.00 Gudstjänst
11.00 Julkrubba
25/12
6.30 Julotta kör o trumpet
26/12 10.00 Högmässa
31/12 16.00 Nyårsaftonsmässa
1/1-05 10.00 Gudstjänst
2/1
6/1
8/1
9/1
15/1
16/1
22/1
23/1
29/1
30/1
5/2
6/2
12/2
13/2
19/2
20/2
26/2
27/2

18.00 Helgsmålsbön
10.00 Gudstjänst
18.00 Helgmålsbön
10.00 Högmässa
18.00 Helgmålsbön
16.00 Familjegudstjänst
18.00 Helgsmålsbön
18.00 Helgsmålsbön
14.00 Gudstjänst
och ”kyrkbacke”
18.00 Helgsmålsbön
10.00 Högmässa
18.00 Helgsmålsbön
14.00 Gudstjänst
och ”kyrkbacke”
18.00 Helgsmålsbön

Simonstorps kyrka

17.00 Syföreningsauktion
10.00 Gudstjänst
11.00 Adventskonsert
Kyrkliga syföreningen
kör, orgel och solist.
serverar kyrkkaffe
i Kvillingegården.

10.00 Högmässa
18.00 Julkonsert
med kör och solist

18.00 Luciagudstjänst
9.30 Julkrubba
Sammanlyst till Ättetorp
22.00 Gudstjänst
15.00 Julens sånger, kör
18.00 Nyårsaftonsmässa
solist

11.00 Gudstjänst

17.00 Stugmöte, psalmskola
16.00 Julgransplundring
11.00 Högmässa
15.00 Dopgudstjänst
10.00 Högmässa, kör

17.00 Musikgudstjänst
11.00 Gudstjänst

17.00 Stugmöte
11.00 Högmässa
15.00 Dopgudstjänst
10.00 Högmässa

17.00 Gospel med kören

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

Besöksgrupp

Vill du, eller känner du någon som
skulle önska någon att tala med?
Kyrkans besöksgrupp ﬁnns för dig!
Ring 011-157615

Har du en timma?

Har Du kanske en timma till förfogande i veckan?
Är Du intresserad av att vara medmänniska till någon som är ensam?
I så fall är Du varmt välkommen i
vår besökgrupp. Ring till
AnettePettersson
diakon
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SAMHÄLLSINFORMATION
till alla hushåll i Kvillinge och Simonstorp

Ny präst i Kvillinge-Simonstorps pastorat!
Jag heter Marie
Jäder Molander
och prästvigdes
i juni 2003 för
Linköpings stift
och arbetade mitt
första år som
pastorsadjunkt i
S.t Johannes församling i Norrköping. Jag började

här i KvilllingeSimonstorp i augusti och min uppgift,
förutom de vanliga uppgifterna med
gudstjänster och förrättningar, kommer
främst att vara att ha ansvar för konﬁr-

mandarbetet.
Jag ser det som ett stort privilegium att
få arbeta som präst och det bästa i mitt
arbete är alla möten med människor. Möten som ibland blir glada samtal när man
kan känna glädje och tacksamhet inför
livet och sin vardag. Men också, och kanske främst, allvarliga möten när livet är
svårt och man undrar hur man ska orka
en dag till. Att få dela och vandra med
en bit på vägen ser jag som min största
uppgift.
Vi hälsar Marie Jäder Molander varmt
välkommen till pastoratet.

Sjung i (ett) kör!
Du är välkommen att sjunga med i någon
av våra körer.
Kvillinge kyrkokör

övar varje onsdag i Ättetorpskyrkan kl 19.
Kören i Simonstorp

övar i regel torsdagar kl 18.30 i församlingshemmet.
Intresserad? Kontakta någon av oss.
Bengt Elmlund
011-600 67
Hans Jönsson
0122-210 32

Simonstorps skördeauktion

Julbasar

Syföreningen i Simonstorp
ordnar sedvanlig
julbasar

den 27 november
kl 17.00
i församlingshemmet.
Ulla Darenius var auktionsförrättare vid Simonstorps skördeauktion 10 oktober.
Skördeauktionen inbringade 1 836 kr.

Vill du spela?

Fri musikundervisning i orgel eller
piano kan du få som är skriven i någon av våra församlingar.
Ring Bengt Elmlund, 011-600 67
eller Hans Jönsson, 0122-210 32

Klädbytardagens lotterier
och försäljning m.m. inbringade 7 100 kr
som går till sjukhemmen KÄC och Östergården, Sjömanskyrkan m.ﬂ.
Ett stort tack till våra enskilda givare
och Åby Handelsträdgård, Konsum, Åby,
ICA Träffen, ICA MAXI, Åby konditori
och Torshags kiosk.

www.svenskakyrkan.se/kvillinge

Varm välkomna!

Vinnarna av korsordet

i föregående nummer: Först rätt öppnade
lösningen var insänd av Margareta Enström som får 3 trisslotter. Andra priset,
2 trisslotter, går till Arne Andersson.
Tredje pris går till Inger Flinck som får 1
trisslott.

www.svenskakyrkan.se/kvillinge/simonstorp

