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Växt och skördVäxt och skörd
Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, 
han som ger växten. (1 Kor 3:7)

Trefaldighetstiden är den längsta sammanhållna perioden av kyrkoåret. Den 
håller i sig från Heliga Trefaldighets dag ända fram till 1:a söndagen i advent 
då ett nytt kyrkoår tar sin början. Just i år gäller det tiden från 7 juni till 29 
november – en period på 175 dagar! Bakgrunden till detta är att man i ka-
tolsk tid förknippade julen med Fadern, påsken med Sonen och pingsten med 
den Helige Ande. Därefter firade man Trinitatisfesten till hela Treenighetens, 
eller den Heliga Trefaldighetens, ära. På grund av sin längd brukar Trefal-
dighetstiden också kallas kyrkans vardagstid då julens, påskens och pings-
tens stora händelser får tid och möjlighet att sjunka ner i oss och hjälpa oss 
att växa som kristna människor. Det finns alltså inget vardagligt grått med 
Trefaldighetstiden. Tvärtom: den är grönskande grön av andlig mognad och 
växt. Grönt är också den symboliska färgen för denna del av kyrkoåret.

Dock börjar nu Trefaldighetstiden gå mot sitt slut för detta år. Den ebbar lik-
som ut, undan för undan, i samma takt som året åldras och bryts här och där 
upp av söndagar med andra namn. En sådan söndag är Tacksägelsedagen, då 
vi får skörda och glädja oss över inte bara jordens grödor utan också himlens, 
som vi låtit växa i vår andliga mylla under Trefaldighetstiden. Det har blivit 
skördetid även i anden: då får vi möjligheten att se efter vad som verkligen 
vuxit och vuxit till inom oss. Kanske är det något som är fullmoget och redo 
att samlas in, kanske är det något som måste få fortsätta att mogna tills nästa 
gång. Snart börjar nämligen ett nytt kyrkoår då allt börjar om igen – hela 
cirkeln – även om det aldrig är riktigt på samma sätt. Det är väl det. Det ger 
oss möjlighet till nya möjligheter.

Söndagen före 1:a söndagen i advent heter Domsöndagen. Den låter oss 
förstå att vi inte växer bara för vår egen del eller för stunden här och nu: vi 
växer för himmelriket och för Guds framtid som gäller hela Skapelsen 
(Sv. Ps. 581:4). En dag kommer nämligen Kristus åter för att samla in den 
skörd som han låtit mogna i sin kärleks sol och i sin barmhärtighets regn. 
Domsöndagen har ofta klätts i mörka nyanser, men i själva verket är det 
advent och jul som väntar runt hörnet då Kristus kommer åter inte som en 
domare utan i ett nyfött barns gestalt, som vi väntar på också detta år. Det är 
detta vår växt och mognad syftar till: att än en gång ta emot Kristus. 

Med önskan om en god skörd,
Peter Fransson, komminister

Det ska vi fira! Det ska vi fira! 
Födelsedagsfest för alla som fyller jämt!

Förra året bjöd vi in jämna jubilarer till 
en fest i Gyllingegården! Vi fortsätter och 
hoppas att detta ska bli en fin tradition 
då de som fyllt/fyller under året välkom-
nas under hösten. Med denna fest vill vi 
uppmärksamma er! Tänkt datum är den 
18 november. Det är dock osäkert, i skri-
vande stund, om detta kan genomföras  
på grund av restriktionerna från våra 
myndigheter utifrån covid-19. Om festen 
inte blir möjlig flyttas den framåt i tiden 
till våren 2021.

Inbjudan går ut till berörda!
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FÖRSAMLINGSAFTON
Torsdag 1 oktober kl. 19.00
Gyllingegården, Östra Husby

Sverker Wadstein besöker oss och ämnet är

”Vill du hantera ”Vill du hantera 
konflikter bättre?”konflikter bättre?”

Sverker är samtalsterapeut, författare och 
relationsexpert i P4 Östergötland

 

Välkommen!
Församlingsrådet i Östra Husby församling

Begränsat antal platser - förhandsanmälan 0125-500 25 
senast 24 september. Riktlinjer för samlingar kan justeras 

och påvereka genomförandet av samlingar.

LUNCHTRÄFFAR
Gyllingegården. Dagens ord, lunch, föredrag och kaffe.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant i entrén)

På grund av Covid-19 restriktionerna kommer endast en träff 
att genomföras under hösten om myndigheterna så medger.

Onsdag 11 november 12.00
Anna-Karin Östling berättar om ACT Svenska kyrkans internationella arbete

Anmälan senast 9 november

Anmälan på telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande) 

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Vi samlas åter torsdagar i jämna veckor när myndigheternas 
restrektioner medger. Se NorrköpingsMagazinet och hemsidan.

Vi samlas runt kaffekoppen och delar det som känns aktuellt. 
Någon gång kanske vi pysslar eller har något tema. 

Någon gång åker vi spontant på utflykt.

Träffen avslutas med att vi ordnar och äter en enkel sopplunch 
(kostnad: 20:-).

Information: Khuloud Youssef, tel 0125-240 50
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Söndag den 6 december
Östra Husby kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst 
med barngruppernas 
terminsavslutning.

KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2020
i Gyllingegården, Östra Husby

Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”.
Samling, berättelser, sång, fika, teater mm.

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp 
   (ingen anmälan)
Ankaret Måndag  kl 13.30 – 15.30 F-klass, åk 1 och 2
Snäckan Tisdag  kl 13.30 – 15.30 F-klass, åk 1 och 2
Fisken Tisdag kl 15.30 – 17.00 åk 3 – 6

Hälsningar
Khuloud och Hala

Grupperna börjar den 31 augusti (vecka 36).
Anmälan från 19 augusti på telefon 0125-240 50 eller 
070-824 05 04 (Röstbrevlåda med möjlighet att lämna med- 
delanden) eller khuloud.youssef@svenskakyrkan.se. Ange namn, 
klass och telefonnummer på röstbrevlådan så hör vi av oss.

ÖstgötadagarnaÖstgötadagarna
5-6 september
Kyrkorna är, utöver gudstjänster, 
öppna kl 09.00-17.00

Allmänt gäller att Östgötadagarna 
”ställer om ” till Östgötasommar 
istället för på traditionellt sätt. Det 
innebär att det kommer att distri-
bueras en karta på samma sätt med 
texter, men att det ska komplette-
ras på kartan med web-adress eller 
kontaktperson för ev ändringar som 
kan uppkomma kring de aktiviteter 
som planerats.

Vi lägger ut evenemanget på hemsi-
dan Östra Vikbolandets pastorat,
https://www.svenskakyrkan.se/
ostravikbolandet mer publikt.

Konfirmand 2020-2021!Konfirmand 2020-2021!
I höst är det dags för dig född år 2006! Vi hoppas att 
du vill vara med och fundera kring viktiga saker i livet, 
uppleva olika saker tillsammans på läger och i guds-
tjänster och samlingar under året. Information och start 
onsdagen den 26 augusti kl 19.00 i Gyllingegården,
Östra Husby.

Torbjörn Sjöberg, Peter Fransson, Martin Riessen, 
Khuloud Youssef, Hala Youssef

Varmt välkommen! 
Foto: Fanny Lindkvist

Minnes- Minnes- 
gudstjänsternagudstjänsterna

31 OKTOBER
Häradshammar kl 18.00

Jonsberg 16.00
Rönö kl 14.00

1 NOVEMBER
Östra Husby kl 11.00

Östra Ny kl 16.00

I samband med gravsmyckning, i 
anslutning till Alla Helgons dag, 

bjuds orgelmusik i samtliga kyrkor 
fredagen den 31 oktober 

kl 13.00-17.00. 

Tid för respektive kyrka, se hemsidan 
och NorrköpingsMagazinet.
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Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet

MusikgudstjänsterMusikgudstjänster
Coronapandemien tvingar fram stora uppoffringar och omställningar. I dagarna 
har det kommit nya riktlinjer för hur Svenska kyrkans körverksamhet skall startas 
upp efter sommaren. Svenska kyrkans musikråd har fastställt riktlinjer för hur 
körerna, i samklang med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, på bästa 
sätt skall kunna leva upp till de förhållanden som råder. Rekommendationerna 
kommer i nuläget att gälla fram till den 31 december 2020.

En mycket viktig åtgärd är att säkerställa samtliga körsångares trygghet och 
säkerhet. Detta gör att vi med stor sorg måste låta pastoratets körverksamhet 
vila under hela höstterminen. När det gäller övrig musikverksamhet, så är nuläget 
så pass ovisst, att inget i skrivande stund kan utlovas eller befästas förrän 
efter överstånden sommar. Därför kommer vi att följa upp vår information 
om kyrkomusiken och återkomma med mer detaljerad information vid 
månadsskiftet augusti/september. Man kan även få uppdaterad information på 
vår Facebooksida https://www.facebook.com/ostravikbolandet.

Martin Riessen, kyrkomusiker

 

Östra ny kyrka - ÖstgötadagarnaÖstra ny kyrka - Östgötadagarna
Lördag 5 september kl 18.00
Helgmålsbön. S:ta Annalegenden – Jesu mormor i ord, ton och bild. Lisbet 
Paulsson, Peter Fransson och Martin Riessen presenterar det nordtyska 
altarskåpet från mitten av 1400-talet.
Recitation till altartavlans scenerier i åtta
fält varvas med musik ur Buxheimer
Orgelbuch från ca 1470.
 
Söndag 6 september 16.00
Orgelkonsert. Martin Riessen framför ett
program med Mariamusik på den histo-
riska Nordströmorgeln från 1865.

Östra Ny kyrka med sina fina inventarier
är öppen för besök och visning. Guidning
av kyrkvärdar och kyrkoväktare från
kl 13.00 både 5 och 6 september.

Välkomna!
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

OKTOBER

  4 DEN HELIGE MIKAELS DAG
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Fransson, K. Youssef, H. Youssef
 Jonsberg 18.00 Taizégudstjänst, Fransson
  7 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
11 TACKSÄGELSEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg
 Östra Ny 11.00 Skördegudstjänst, Fransson
 Rönö 18.00 Temagudstjänst jakt, Fransson
14 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
17 Östra Husby 14.00 Konfirmationsgudstjänst, Sjöberg, Fransson, K. Youssef, 
   H. Youssef, Riessen
18 19 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa med konfirmandera, Sjöberg, Fransson, K. Youssef,
   H. Youssef, Riessen
21 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
25 20 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET (NORMALTID)
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson
28 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
31 ALLA HELGONS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 18.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 16.00 Minnesgudstjänst, Fransson, Riessen, A-C Hallgren
 Rönö 14.00 Minnesgudstjänst, Fransson, Riessen, A-C Hallgren

SEPTEMBER

  2 Wijkagården 11.00 Gudstjänst på, Sjöberg
  5 Östra Ny 18.00 Helgsmålsbön ”Ett altarskåp och en mormor”, se artikel på sid 8
  6 13 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 16.00 Orgelkonsert, se artikel
  9 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
13 14 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg. 
 Häradshammar 18.00 Mässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
16 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
20 15 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Enström
 Rönö 14.00 Gudstjänst, Enström
23 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
27 16 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström

PREDIKOTURER OCH ANNONSERING
finns i NorrköpingsMagazinet, 

Kyrkobladet och på hemsidorna: 
www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet 

www.norrkopingsmagazinet.se

De kyrkliga syföreningarnaDe kyrkliga syföreningarna
OBS! De kyrkliga syföreningarna är inställda så länge myndigheterna 
håller fast vid givna rekommendationer avseende coronapandemin

ÖSTRA HUSBY
Kontaktperson: Doris Borén 0125-504 99

JONSBERG
Kontaktperson: Margareta Herrström Persson 0125-200 87

ÖSTRA NY
Kontaktperson: Kerstin Karlsson 0125-100 86

RÖNÖ
Kontaktperson: Kerstin Boija 0125-131 41, 070-254 65 47

Nya tider för nästa år i nästkommande Kyrkoblad.
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NOVEMBER

  1 SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG
 Östra Husby 11.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 16.00 Minnesgudstjänst, Fransson, M. Riessen
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  8 22 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 18.00 Taizégudstjänst, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
11 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
15 SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
22 DOMSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
29 1 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, K. Youssef, H. Youssef, Riessen, 
 Häradshammar 14.00 Gudstjänst, Sjöberg, Riessen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren, 
 Östra Ny 16.00 Gudstjänst, Sjöberg, M. Riessen.
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren

GUDSTJÄNSTER

DECEMBER

  2 Wijkagårdeen 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 2 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, K. Youssef, H. Youssef, Riessen, 
   barngruppernas avslutning 

Gudstjänsterna på Wijkagården genomförs endast om myndigheterna och kommunen häver besöksförbudet. 

Reservation för ändringar - se www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet eller NorrköpingsMagazinet

KollekterKollekter
(R)=Rikskollekt 

(S)=Stiftskollekt 
(F)=Församlingskollekt (bestäms av församlingsrådet)

1 juni, Annandag Pingst
Diakonin i pastoratet (F)

6 september, 13 söndagen efter 
Trefaldighet
Diakoniinstutitionerna (R)

13 september, 14 söndagen efter 
Trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Kyrkornas 
världsråd (R)

20 september, 15 söndagen efter 
Trefaldighet
Vadstena Folkhögskola (S)

27 september, 16 söndagen efter 
Trefaldighet
Hela Människan (R)

4 oktober, Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

11 oktober, Tacksägelsedagen
Sveriges kyrkosångsförbund (R)

18 oktober, 19 söndagen efter 
Trefaldighet
Operation Smile (F)

25 oktober, 20 söndagen efter 
Trefaldighet
Operation smile (F)

31 oktober, Alla Helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

1 november, Söndagen efter Alla 
Helgons dag (Alla Själars dag)
Operation smile (F)

8 november, 22 söndagen efter 
Trefaldighet
Rådgivningsbyrån för asylsökande och 
flyktingar (R)

15 november, Söndagen före 
Domssöndagen
Act Svenska kyrkan (R)

22 november, Domssöndagen
Operation smile (F)

29 november, 1 söndagen i Advent
Act Svenska kyrkan (R)

6 december, 2 söndagen i Advent
Operation smile (F)

13 december, 3 söndagen i Advent
Svenska Kyrkans Unga (R)

OBS! I skrivande stund har inte 
församlingsrådet för Östra Husby och 
Häradshammars kyrkor beslutat om 
församlingskollekterna för hösten.



1 Advent1 Advent
- söndagen den 29 november- söndagen den 29 november

Traditionella kyrkkaffen genomförs om myndig- 
heternas riktlinjerna för samlingar medger

Östra Husby kyrka kl 11.00Östra Husby kyrka kl 11.00
Högmässa, Sjöberg, K. Youssef, 
H. Youssef, Riessen, konfirmander

Häradshammars kyrka kl 14.00Häradshammars kyrka kl 14.00
Gudstjänst, Sjöberg, Riessen

Jonsbergs kyrka kl 11.00Jonsbergs kyrka kl 11.00
Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren

Östra Ny kyrka kl 16.00Östra Ny kyrka kl 16.00
Gudstjänst, Sjöberg, Riessen.

Rönö kyrka kl 14.00Rönö kyrka kl 14.00
Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren

Nyfödda - DopinbjudanNyfödda - Dopinbjudan
En liten kasse på väg!En liten kasse på väg!

Sedan årets början uppmärksammas pastoratets nyfödda med en 
liten kasse. I denna finns en välkommen till livet-hälsning, något 
fint hemstickat som gjorts av någon i våra syföreningar och en 
inbjudan till dop. Är man hemma ringer vi på och får förmånen 
att träffa barn och föräldrar en liten stund och om ingen finns 
hemma lägger vi kassen i brevlådan. 

Varje nytt liv är ett mirakel och gåva, likaså är dopet! Välkomna 
till livet och till dopet vill vi säga med denna kasse! 
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Kyrkogårds-Kyrkogårds-
vandring i vandring i 
RönöRönö
Lördag 12 september kl 17.00

Efterföljande Helgsmålsbön kl 18.00

KyrkogårdarnaKyrkogårdarna
och gravlyktornaoch gravlyktorna
Observera att glasburkar inte får användas 
som vasar på grund av olycksfallsrisken. 
Plastblommor får inte förekomma. Grav/
ljuslyktor som av kyrkogårdsförvaltningen 
tagits bort över sommaren, återfås genom 
personligt besök hos kyrkvaktmästarna till 
gravsmyckningshelgen i november.

Gravsmyck-Gravsmyck-
ningshelgenningshelgen
I samband med gravsmyckning, i anslut-
ning till Alla Helgons dag, bjuds orgelmusik 
i samtliga kyrkor fredagen den 31 oktober 
kl 13.00 -17.00.

Välkomna!

Tack!Tack!
Irene Bertilsson tackas på nytt! Den uppmärksamme märker skillnaden i 
denna text och den som var införd i förra kyrkobladet. Lycka till i jämfö-
relsen. Den som med e-post torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se upptäcker 
skillnaden mellan texterna och berättar det i e-post får en psalmbok som 
vinst. Endast ett pris - första till kvarn gäller.

Irene har arbetat i vår barn och ungdomsverksamhet under väldigt många år. 
Hon började i barnverksamheten i Häradshammar 1991 och kom sedan även 
till Ö. Husby. Irene blev vår första barnskötare och har arbetat på 50% med 
barnverksamheten i Pastoratet. Irene har ett brinnande engagemang för barn 
och unga och har under alla år gjort en väldigt fin insats med helhjärtat en-
gagemang. Glädjen i arbetet har inte gått att missa, inte heller gensvaret hos, 
barn, ungdomar och föräldrar. Läsåret 2019-2020 har Irene varit tjänstledig 
och väljer nu att efter 29 år sluta.

Irene – stort tack för dina fina och mångsidiga insatser genom alla år. Vi 
önskar dig Guds välsignelse och fortsatt livsglädje liksom återseendets glädje i 
Gudstjänsterna.

Torbjörn Sjöberg

StipendieutdelningStipendieutdelning
Östra Husby församlings stiftelse för fornminnesforskning har inte 
möjlighet att, detta år dela ut något stipendium, på grund av den 
allmänna coronasituationen. 2020 års stipendium delas ut 2021.
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Det dubbla kärleksbudetDet dubbla kärleksbudet
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och 
med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Lukasevangeliet 10:27

Den gyllene regelnDen gyllene regeln
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Matteusevangeliet 7:12

Lilla bibelnLilla bibeln
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Johannesevangeliet 3:16

Herrens bönHerrens bön
Så ska ni be: Vår Fader, du som är i himlen...

Matteusevangeliet 6:9–15

VälsignelsenVälsignelsen
Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig 
och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.

Fjärde Moseboken 6:22–27

MissionsbefallningenMissionsbefallningen
Åt mig har getts alla makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla 
folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonen och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och se jag är med er in till tidens 
slut.

Matteusevangeliet 28:16-20

Så älskade Gud världenSå älskade Gud världen
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på 
honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Johannesevangeliet 3:16

Kända liknelserKända liknelser

Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en 
bänk, utan man sätter den på en hållare, så att alla som kommer in ser ljuset.

 Lukasevangeliet 8:16

Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att 
komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade: Vem kan då bli räddad? 
Han svarade: Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.

Lukasevangeliet 18:25–27

Marias lovsångMarias lovsång
Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare... 

Lukasevangeliet 1:46 -47

Kärlekens lovKärlekens lov
… Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är 
kärleken. 

Första Korinthierbrevet 13:1-13

KÄNDA BIBELORD
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Corona-pandemin Corona-pandemin 
drabbar utlands- drabbar utlands- 
församlingarna hårtförsamlingarna hårt
I spåren av coronapandemin har många av Svenska kyrkans församlingar 
utomlands drabbats hårt ekonomiskt. Utlandsförsamlingarna samlar själva 
in en stor del av det de behöver för sin verksamhet, eftersom verksamheten 
endast till en liten del bekostas av medlemsavgifter från Sverige, pengar som 
nu är svårt att få in med anledning av restriktioner.

Utlandsförsamlingarna drabbades tidigare än församlingarna i Sverige. 
Coronapandemin påverkade många församlingar utomlands långt tidigare 
än i Sverige. Vissa länder stängdes ned eller införde hårda restriktioner, med 
exempelvis utegångsförbud. Församlingarna var snabba med att ställa om 
verksamheten och börja sända digitala gudstjänster, upprätta telefonlistor 
och genomföra andra stödinsatser för människor som drabbats av sjukdom 
eller isolering. Allt för att kunna finnas som kyrka när människor drabbades 
av pandemin på olika sätt.Samtidigt har många församlingslokaler varit helt 
stängda. Därför har man tappat inkomster från exempelvis caféverksamhet 
och kollekter.

– Vi har kunnat möta människor som verkligen inte mår bra. Det är svårt för 
många barnfamiljer. Vi finns här för barn som behöver prata. Människor är 
varslade, en del har inget jobb alls just nu, säger Pamela Garpefors, kyrkoher-
de i Svenska kyrkan i Berlin om församlingens arbete under coronapandemin, 
och hur den har påverkat ekonomin. 
– Församlingen har förlorat drygt 500 000 kronor i inkomster från sitt kafé 
och på inställda besök från konfirmandgrupper och församlingar och före-
tagsevenemang.

Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen satsar utlandskyr-
kan extra mycket på insamling under sommaren. Det som samlas in går till 
församlingarnas diakonala arbete ute i världen. 

– Vi vill kraftsamla för att stötta församlingarna så mycket vi kan. Därför 
satsar vi på en förstärkt insamlingskampanj under sommaren och hösten. 
Dessa gåvor går oavkortat till församlingarna utomlands och deras diakonala 
insatser, säger Rickard Jönsson, avdelningschef på Svenska kyrkan i utlandet. 

Ge en gåva till utlandskyrkan!
Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/ge-en-gava-till-utlandskyrkan

Pamela Garpefors, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Berlin.                        Foto: Per Gustafsson
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
  6/6 Astrid Hanna Engström, Falketorp 3

VIGSEL
23/5 Martin Stenman och Sanna Jangland Ekövägen 8
13/6 Adam Thorstensson och Stina Nilsson, Norrköpings S:t Olof
  4/7 Leif Wegefors och Karin Hagman, Ekövägen 12
11/7 Emma Schäder och Benjamin Bertilsson, Lunds Domkyrkoförsamling
18/7 Johan Sjöberg och Nina Drugge, Vreta Kloster

BEGRAVNING
26/6 Elna-Marie Hertzman, Talmansvägen 20, 78 år
  9/7 Bengt Carlsson, Ängebyvägen 12, 88 år
16/7 Anne-Marie Hammarlund, Wijkagården, 79 år
16/7 Aino Arnberg, Norrköpings S:t Johannes 96 år
17/7 Anna-Greta Samuelsson, Östkindsvägen 8, 89 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

BEGRAVNING
16/7 Inger Jansson, Norrköpings S:t Olof, 85 år

Vill du bli medlem?Vill du bli medlem?
Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkans gemenskap 
oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har tankar 

kring tro, men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och 
en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

De kyrkliga handlingarnaDe kyrkliga handlingarna
Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning

står öppna för alla medlemmar i Svenska kyrkan. 
Kyrkan vill ge trygghet, gemenskap och

 Guds välsignelse under hela vårt liv. 
Kontakta någon av prästerna.



Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg .................0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson .......................................0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Organist
Musikdirektör Martin Riessen ..........0125-240 51
martin.riessen@svenskakyrkan.se

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg ............i regel måndagar, tisdagar
Peter Fransson .............. i regel torsdagar, fredagar
Martin Riessen .................i regel måndagar, tisdagar

Församlingspedagog och diakoniansvarig
Khuloud Youssef .................................  0125-240 50
khuloud.youssef@svenskakyrkan.se

Barnskötare
Hala Youssef ..........................................0125-504 50
hala.youssef@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare
Östra Husby: Johan Nilsson.............. 0125-240 52
johan.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Häradshammar: Göran Walterhed .... 0125-700 18
goran.walterhed@svenskakyrkan.se

Jonsberg: Marcus Andersson ...........0125-311 51
marcus.l.andersson@svenskakyrkan.se

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman ........0125-101 01
roberth.zitman@svenskakyrkan.se

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 Vikbolandet

Tel. 0125-500 25   Plusgiro: 10 48 09-9

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet
Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet

Instagram: svenskakyrkanostravikbolandet
www.norrkopingsmagazinet.se

Församlingsexpeditionen ...........0125-500 25

Assistent:
Ann-Cathrin Tersmeden
Onsdag och torsdag kl 10-12, 13-16
Fredag kl 10-12 

Prästerna kan sökas alla dagar och tider.

Begravningsombud
Ebbe Ericsson ..........................................011-604 65 

073-054 86 77

Kyrkorådet
Ordförande Johan Bagge ..............070-767 05 06 

Redaktion: Torbjörn Sjöberg, Khuloud Youssef
Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg
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