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Erik Gruvebäck, kyrkoherde 

DIN RÖST ÄR VIKTIG 

Att leva och verka i landsbygd har 

varit min verklighet i knappt 43 år.  

Och jag ångrar inte en sekund av det.      
Jag trivs bäst i öppna landskap. Nog 
kan jag av stadens puls under kortare 
eller längre utflykter, men jordens och 
skogens folk är mitt folk.      

Närheten och kvaliteten i de små       
sammanhangen är något jag med åren 
mer och mer förstått värdet utav. Det talas 
ofta om att Sverige ska ha en levande 
landsbygd och i många fall är det en reali-
tet. En livskraftig landsbygd uppstår och 
utvecklas dock inte av sig självt.                                                         
Mycket av samhällsutvecklingen utgår 
ifrån stadens och tätorternas perspektiv.  
Vi som lever och verkar i landsbygd får         
allt som oftast hävda vår rätt och ska en 
positiv utveckling ske är det till  stor det 
upp till oss själva. Så är det i Ukna där jag 
bor, så är det i Västra Husby, Gårdeby 
och Östra Ryd. Så är det också för Östra 
Ryds församling. Vi är en av Linköpings 
stifts minsta  självbestämmande enheter, 
sett till medlemsantal och därav följande 
ekonomiska resurser.  Kyrkans organisat-
ion följer samhällsutvecklingen i stort och 
ser gärna att församlingarna och pastorat-
en blir större och därigenom ”hållbarare”.  

Men vad är egentligen hållbart i ett              
församlingsperspektiv?                                               
Givetvis måste vi ha  medlemmar. Givet-
vis måste vi ha en ekonomi i ordning. Men 
församlingen, kyrkan består framförallt av 
levande byggstenar – människor som vill 
engagera sig i församlingens arbete.  

För det krävs närhet och möjlighet att 
skapa relationer till varandra omkring  
kyrkan, gudstjänsten och Guds Ord.                                   
För det krävs närhet. När Jesus börjar sitt 
fantastiska kyrkobygge, som i dag består 
av miljarder levande byggstenar, sitter 
han inte i Jerusalem och skickar ut dekret 
och sändebud.                                                                  
Han vandrar kring på landsbygden(!),  
möter människor öga mot öga, hjärta mot 
hjärta, och säger: ”Följ mig!”. Svårare än 
så är det inte att bygga hållbara och le-
vande församlingar. Inte lättare heller.  

I Östra Ryds församling finns redan 
många levande byggstenar som bejakat 
Jesu kallelse och som på hans uppdrag 
inbjuder andra till att följa med. Men vi 
behöver hela tiden bli fler. Du behövs!                                                        
Östra Ryds församling behöver dig.            
Gud behöver dig.                                                      
Dina medmänniskor behöver dig.                                        
I kyrkbänken i gudstjänsten. I samtalet 
och besöket hos nästan. I glädje och fest, 
i sorg och förtvivlan. Du är behövd. Som 
du är, med dina unika gåvor och förutsätt-
ningar. 

Östra Ryds församling må vara liten i värl-
dens ögon. Men i Guds ögon är inget 
större än människor som samlas för att 
tillbe, lovsjunga och lyssna till hans röst. I 
Guds ögon är den församling stor som 
förmår leva i levande relation till sin bygd, 
till sina medmänniskor och som vårdar allt 
gott han ger oss. Så jag säger som Jesus:                                   
”Följ med och se!”.                                                    
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FÖLJ MED OCH SE!                            
- Du behövs i Östra Ryds församling 

GUDSTJÄNSTVÄRD 

För dig som vill vara med och           

arbeta med församlingens               

gudstjänster.     

Du kan engagera dig i din egen 

sockenkyrka eller flera av våra 

kyrkor. Här finns möjlighet att föra 

samtal, läsa texter, tända ljus och 

hälsa deltagarna välkomna.                                    

Varje gudstjänstvärd bidrar med 

det den vill och på egna villkor.  

BARN OCH UNGDOM 

Det uppväxande släktet är bygdens 

och  församlingens nutid och framtid.  

       Vill du vara med och hjälpa våra 

barn och ungdomar till en bra start i 

livet och en god relation till kyrkans 

liv? Då är detta uppgiften för dig. 

Kanske är du föräldraledig och vill 

vara med och starta öppen förskola i 

din socken? Kanske vill du vara med 

och möta konfirmander och                

ungdomar på deras väg till vuxenlivet  

SERVICEGRUPP 

I servicegruppen samlas de av oss 

som gärna hjälper till                               

med praktiska ting.  

Det kan handla om att ordna med 

dukning och soppa till våra sopplun-

cher, hjälpa till att hålla kyrkan       

öppen om sommaren,                                                       

ordna med fikastunder mm.  

VÄNTJÄNST 

Församlingens väntjänst utför         

en viktig del av                                           

församlingens diakoni.    

 Det kan handla om hembesök, 

samtal, utdelning av julblommor, 

utflykter mm.                                                      

En viktig del av en levande  för-

samlings uppdrag.    

FÖRSAMLINGSBLADET 

Vill du vara med i redaktionen för                             

församlingens tidning                                              

”MELLAN HIMMEL OCH JORD”?                    

Skriva artiklar, ta foton, komma 

med idéer kring innehållet, mm.                                                            

Vi behöver också hjälpas åt att nå 

ut med affischering och utdelning.  

TA KONTAKT!  

Du är behövd!                                                          

Kom med och bidra med dina gåvor.                         

Ta kontakt med församlingens                        

medarbetare för mer information.  

Kontaktuppgifterna finner du                       

på baksidan av                                               

församlingsbladet. 
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BISKOPEN KOMMER TILL                        

FÖRSAMLINGEN 

Under vårvintern 2022 sker en så kallad                            

biskopsvisitation i Östra Ryds församling.          

Traditionen med biskopsvisitationer har gamla 

anor. Förr var syftet att utöva tillsyn. Biskopen 

kom ut i församlingarna för att kontrollera att  

räkenskaper var till belåtenhet, att det predika-

des ”rätt” och att kyrkliga föremål inte försvunnit. 

Fortfarande är visitationen en av biskopens      

viktigaste uppgifter. Men numera läggs stor vikt 

vid att stötta och inspirera, att hjälpa                         

församlingen att sätta ord på sina glädjeämnen 

och utmaningar, att vara kyrka på just den här 

platsen. 

Visitationer äger rum i en församling eller            

pastorat ungefär vart åttonde år. Biskopen gör       

3-4 visitationer per år. En biskopsvisitation pågår 

under en vecka. I regel tillbringar biskopen 2-3 

vardagar samt söndagen i församlingen eller  

pastoratet.  

Under de här dagarna får biskopen och hans  

medarbetare möta anställda, förtroendevalda,  

ideella medarbetare och andra församlingsbor.  

 

På söndagen avslutas besöket med en                

festhögmässa och en visitationsstämma. Där  

håller biskopen också ett tal där han                      

sammanfattar sina intryck från visitationen samt 

ger råd inför framtiden. 

När biskopen kommer på visitation är besöket väl  

förberett. Under lång tid i förväg har stifts-           

kansliets medarbetare haft kontakt med            

församlingen.  

En mängd material har samlats in för att få en 

bild av situationen. Sådant som gudstjänstliv, 

diakoni och ungdomsarbete finns med i det som 

gås igenom.  

Även andra delar av verksamheten blir belysta,             

exempelvis har alla kyrkor och även en del andra         

byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör 

och stiftets antikvarie. Ekonomin har också 

granskats  liksom de planer och program som 

måste   finnas i alla organisationer för                 

exempelvis beredskap eller arbetsmiljö. 

Biskop Martin Modéus 
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Biskopen och hans medhjälpare besöker 
oss under vecka 13, i månadsskiftet  

mars-april. Biskopen kommer vara på 
plats i församlingen 29/3, 1/4 och i       

samband med den stora                              
visitationsmässan söndag 3/4.   

Tisdagen 29 mars kl. 18  är alla            
välkomna att fira gudstjänst och          
samtala med biskopen om Östra Ryds 
församling, dess socknar och hur vi ska 
staka ut vägen framåt. Dina tankar och 
idéer är viktiga!  

Inför visitationen har vi tagit fram några 
ledord som ska prägla vårt tankearbete:                              

närhet                                                  
hållbarhet                                               
relevans                                              

framtidstro  

Vi har valt att fortsätta verka i mindre 
skala – vad innebär det?                               
Vilka utmaningar möter vi?                           
Vilka möjligheter? Hur ska vi arbeta           
tillsammans för att denna väg ska hålla 
framgent? Hur ska vi prioritera?                   
Vad ska vi ha som huvudfokus?             
Evangeliet är hoppets budskap till      
människan, fyllt av liv, seger och ljus. 
Gud vill att vi känner framtidstro!                            
Tar vi vara på det?  

I och med biskopens visitation i församlingen får vi tillfälle och god hjälp att fun-

dera och samtala kring viktiga frågor. Vi får tillfälle att se och                                                

konstatera vad vi verkligen gör i vår församling.                                                                                       

När vi får syn på detta får vi möjligheten att fråga oss: Är detta vad vi vill?                                              

- och ännu viktigare:  Är detta vad Gud önskar? 

NÄRHET, HÅLLBARHET, RELEVANS    

OCH FRAMTIDSTRO   

Detta och mycket mer behöver vi         
ständigt fundera och samtala kring i 
församlingen. Vi ska samtidigt vara 
medvetna om att idéer stannar på      
papperet om inte vi människor tar tag i 
dem och med Guds hjälp prövar dem.  

Tänk därför: ”det här skulle jag vilja 
vara med och göra”, inte: ”det här            
tycker jag församlingen borde göra”.                                                        
Församlingen är dess medlemmar.         
Du är behövd. Och du som läser detta 
och inte är medlem – välkommen in i 
församlingen! Du är lika önskad och 
behövd av Gud och människor som  
alla andra.  

Tillsammans är vi starka. Tillsammans 
är vi Östra Ryds församling i Kristi 
världsvida kyrka. Tillsammans gör vi 
skillnad – nu och för framtiden! 

                                     Erik Gruvebäck, kyrkoherde 
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DEN OUMBÄRLIGA FASTAN! 

”Nu är det jul igen, nu är det jul igen och julen varar än till påska.                                        
Nej, det var inte sant, det var inte sant – för där emellan kommer fastan!”                           
Så sjöng ni kanske i julas om ni dansade med släktingar runt något pyntat 

barrträd.                                                                                                                
Fasta - är det en bortglömd del i vår sekulariserade kultur?                                                     

Är det något vi borde återupptäcka?                                                                                     

Vår kyrkas fasteperiod inför 
påsk inleds på askonsdagen (i 
år 2/3) med en mässa då vi 
tecknas med kors i pannan.                                                                  
Det görs i aska och med ord 
som påminner oss om vår        
dödlighet.                                            
Askonsdagen ger oss en för-
nyad insikt om vad det är att 
vara  människa, vårt ursprung, 
den ofrånkomliga döden som        
vi inte vet när den kommer,  
och om det kristna hoppet.                     

                                                                       
Fastan varar i fyrtio dagar från 
askonsdagen fram till                 
påskdagen (i år den 17/4)               
förutom  söndagarna som var 
och en är s.k. uppståndelseda-
gar  som bryter fastan. 

Fastans syfte och gåva är att 
rikta in våra liv på nytt; hjälpa 
oss att se vad som är verkligt 
viktigt och livgivande i vår         
tillvaro. Vi får en möjlighet att 
skala bort sådant som tenderar 
att skymma eller hindra vår  
relation med Gud.   

Därför är fastan en gåva – en 
skatt att upptäcka på nytt.             
Gud som är god vet vad vi              
behöver och vill rikta in våra liv. 
Jesus är Vägvisaren och Anden  
vår Hjälpare. Att fasta förknip-
pas med att  avstå, traditionellt 
mat. Därför är fastlagssönda-
gen till fettisdagen tre festdagar 
då man förr ”åt upp sig” inför 
fastan.  

Men - är det rimligt att avstå 
mat idag? Finns det inte en risk 
att bli ”lagiska”? Lägger vi inte 
bördor på varandra med tal om 
att fasta? 

Låt oss istället ställa andra       
frågor: Vad skulle jag må bra av 
att avstå under en period? Vad 
längtar jag djupast efter? Vad i 
min tillvaro/vardagsliv hindrar 
mig från att ta emot vad Gud vill 
ge? Hur kan jag låta Gud få  
utrymme att förändra saker i 
mitt liv? När eller hur ofta             
prioriterar jag bön och                
bibelläsning istället för skärmtid 
och sociala medier? Kanske 
umgänget med Gud kan göra 
att även min andra relationer 
fungerar bättre? 

       Text: Nils-Ola Svensson 

                        Ta emot fastan som en fantastisk möjlighet och låt den                       
   få bli en oumbärlig tid av förberedelse inför påsken. 

Kors tecknat med aska 
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PÅSK  - anledningen till att                         

kristendomen finns 

Jesus föräldrar Josef och Maria firade 
den judiska påsken genom att resa till 
Jerusalem varje år. Man firade minnet av 
Israels folks befrielse ur slaveri och fång-
enskap.              Man offrade varje år ett 
lamm och delade måltidsgemenskap. Så 
fortsatte Jesus att göra som vuxen till-
sammans med sina         vänner. Men 
när Jesus vid vad som skulle visa sig 
vara den sista påsk han firade gör något 
nytt av det traditionstyngda firandet blir 
hans lärjungar förvånade. Han tvättar 
deras fötter och talar om ett ”nytt för-
bund”. Han pratar om att ”bli förrådd” 
och ger sina efterföljare en ny typ av 
måltid att fira ”till hans minne”. Jesu vän-
ner får sedan under omtumlande och 
kritiska dagar uppleva hur Jesus tas till-
fånga, misshandlas, döms och spikas 

Till slut är allt hopp ute och deras mäs-
tare som de följt under flera års tid dör.                   
Han begravs innan sabbaten (vilodagen) 
inträder och det enda som återstår är        
mörker, tårar och tomhet. Lärjungarna 
gömmer sig av rädsla och är inte be-
redda  på det som sedan inträffar… 

Kristendomen står och faller med detta  
faktum. Kyrkan som gemenskap skulle 
aldrig ha funnits till. En judisk rabbin från 
Nasaret skulle ha förpassats till en pa-
rentes i  mänsklighetens historia. Men 
nu vittnar källorna om motsatsen:                                
Jesus Kristus uppstod och blev levande 
igen på tredje dagen!                                                   
Denna omtumlande sanning har utgjort 
och utgör än idag hopp och liv för männi-
skor i alla tider och alla länder. 

             Text: Nils-Ola Svensson 

 
Kyrkans påskfirande sker på följande sätt: 
På skärtorsdagen firar vi Jesus instiftande av nattvarden. Ett brutet bröd – Kristi 
kropp utgiven för oss. En bägare vin – Kristi blod utgjutet åt oss.                                                             

Välkommen att uppleva detta i Östra Ryds kyrka 14 april kl. 18. 

På långfredagen står Jesu lidande och död på ett kors i centrum, genom vilken 
försoningen mellan en förlorad mänsklighet och en helig Gud görs möjlig. Klock-
orna och orgeln är tysta i en märklig, mäktig sorgegudstjänst. Välkommen till Går-

deby kyrka 15 april kl 11. 

På påskdagen ropar vi ut det glada budskapet att Jesus besegrade döden och 
lever än idag. Vi går från mörker till ljus och tänder det stora påskljuset i kyrkan. 

Välkommen att fira livet och ljuset i Östra Ryds kyrka 17 april kl 11! 

På annandag påsk uppmärksammas de tidiga mötena, och vårt eget möte,                                                 
med den uppståndne och levande Herren.                                                                                       
Välkommen till V Husby kyrka 18 april kl 18. 

             

 Kom och var med och fira påsk med din församling! 
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    kyrkan! 
Askonsdagen 2 mars              

19:00   MÄSSA                                       
Östra Ryds kyrka                        
Svensson, Gruvebäck                                      
församlingens ungdomar med-
verkar 

                         
1:a söndag i fastan  6 mars          
11:00    MÄSSA                               
Västra Husby kyrka               
Svensson                                   
Vi avtackar Robin Johansson 

 

2:a söndag i fastan 13 mars     
11:00   GUDSTJÄNST                            
Gårdeby kyrka                 
Svensson 

 

3:e söndag i fastan 20 mars         
11:00  MÄSSA                                                 
Östra Ryds kyrka                   
Gruvebäck 

                                                      
Jungfru Marie bebådelsedag                                         
Söndag  27 mars                    

11:00  GUDSTJÄNST                                                              
Östra Ryds kyrka                     
Svensson 

 

Tisdag 29 mars       

09:00  MORGONBÖN            
med biskop Martin                 
Gårdeby kyrka 

 

Tisdag 29 mars                         

18:00   KVÄLLSMÄSSA          
barnkören HAPPY                                             
Efteråt inbjuds alla till mat & 
prat med biskop Martin                       
Östra Ryds församlingshem  

 

Söndag  3 april                         

11:00   VISITATIONSMÄSSA               

Kyrkokören                                          

Västra Husby kyrka                     

Biskopen firar mässa med oss, 

och håller visitationsstämma efter  

gudstjänsten    

   

Palmsöndagen  10 april               

11:00   FAMILJEGUDSTJÄNST                              

Västra Husby kyrka                            

Gruvebäck                                    

Barnkören HAPPY sjunger                                      

Kom och hämta din dopängel!  

Kyrkkorv.  

 

Skärtorsdagen  14 april                    

18:00   MÄSSA                                                      

Östra Ryds kyrka                            

Gruvebäck 

 

Långfredagen  15  april             

11: 00    GUDSTJÄNST                         

Gårdeby kyrka                                

Gruvebäck 

 

Påskdagen  17 april                     

11:00  EKUMENISK GUDSTJÄNST   

med Betania församlingen          

Östra Ryds kyrka                          

Svensson                                                  

Kyrkokören  

 

2:Annandag Påsk  18 april                  

18:00   MÄSSA                                           

Västra Husby kyrka                 

2:a söndag  i påsktiden   24 april 

11:00   MÄSSA                       

Gåredby kyrka                             

Gruvebäck                                       

Kyrkfika och sockenstämma  

 

3:e söndag i påsktiden  1 maj    

11:00    GUDSTJÄNST                                                              

Östra Ryds kyrka                             

Gruvebäck                                        

Kyrkfika och sockenstämma 

 

4:e söndag i påsktiden  8 maj        

11:00    MÄSSA                        

Västra Husby kyrka                           

Svensson                                          

Kyrkfika och sockenstämma    

 

Lördag 14 maj                            

11:00                                                

KONFIRMATIONSHÖGTID     

Västra Husby kyrka                

Svensson Gruvebäck 

 

5:e söndag i påsktiden   15 maj 

11:00  MÄSSA                                

med våra konfirmander                                            

Östra  Ryds kyrka                   

Svensson, Gruvebäck 

 

Bönsöndagen  22 maj                     

11:00    GUDSTJÄNST                  

Västra Husby kyrka             

Gruvebäck 



 

1/2022   MELLAN HIMMEL OCH JORD   9 

 

ILSE VÄLJER ATT TRO PÅ DET 

GODA 

ÖSTRA RYDS KYRKOKÖR                                            
är en blandad 4-stämmig kör med repertoir som 

sträcker sig från gamla körklassiker till  dagens 

modernare tongångar.   

 Kören medverkar med sång på  gudstjänster, 
konserter, olika traditionella samlingar i      byg-

den som Valborgsmässofirande och Gökotta.                                                                 
Vi åker på kördagar och körresor nära och             

långt bort. Just nu ligger ett stiftsarrangemang 
med framförande av Mozarts Requiem i                

planeringen och förhoppningsvis en MUSIKAL 
tillsammans med HAPPY.                                                                                                          

                                                                
Vi övar på onsdagar i Östra Ryds                                  

församlingshem 18.45-20.30.                                          
Välkommen hela familjen från 15 år och uppåt 

att sjunga tillsammans! 

Frågor , funderingar eller helt enkelt din anmälan - hör av dig till                                                       

kantor Anna Sköldh       072 - 555 73 19 

VECKA 9 ÅTERUPPTAR VI KÖRSÅNGEN IGEN!                        

VÄLKOMMEN! 

KÖRER I ÖSTRA RYDS                            

FÖRSAMLING 

HAPPY  
är kören för dig som går i F-3.  

Vi sjunger sånger av alla de slag – gammalt, 
nytt, svenska låtar eller utländska i en väldig 
blandning. Barnen medverkar med sång på 

gudstjänster och konserter. Vi åker på  läger.        
När pandemin släpper vill vi sjunga på        

Aspgården och planer finns på en MUSIKAL 
tillsammans med kyrkokören.                               

Kören är delad i två grupper som övar på 
olika dagar. Välj den grupp som passar bäst! 

I Östra Ryds Församlingshem träffas vi på 
onsdagar 15.15-16.00. Vi hämtar/lämnar      

på frita (Östra Ryds skola) vid behov. 

I Västra Husby kyrka övar vi                                             
på torsdagar 17-17.45.   
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VÅRA FÖRTOENDEVALDA 

Foto: Erik Gruvebäck 

I och med 2022 börjar en ny mandatperiod 
för kyrkans förtroendevalda.I vår försam-
ling innebär det att vi har fått ett nytt kyrko-
fullmäktige och kyrkoråd. I dessa beslu-
tande församlingar läggs ramarna för 
Östra Ryds församlings verksamhet under 
kommande fyra åren. Det handlar om att 
ta fram en budget, göra revision och bok-
slut och i övrigt ta övergripande beslut om 
församlingens verksamhet. I vår            
församling har vi många goda krafter som 
vill ge av sin kraft och tid för att vi ska 
kunna vara kyrka i bygden på ett bra sätt. 

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och 
fungerar som församlingens beredande och 
verkställande styrelse.                                        
Kyrkorådet är också huvudman för              
församlingens förskola och arbetsgivare för                
anställd personal.                                                
I januari samlades därför våra nyvalda le-
damöter till en utbildningsdag som tog upp 
dessa viktiga uppgifter. samband med 
denna dag passade vi på att fråga några av 
ledamöterna vilka frågor de ser som särskilt 
viktiga för församlingen den närmaste tiden.          
                          Erik Gruvebäck  

Stående :  Sverker Johansson,               
Lars Johansson, Roland Ringquist,      

Torbjörn Gunnarsson, David Ullström, 
Christian Ankarstrand, Ulrik Nilsson,             

Sara Furenhed                                                                  

Sittande:  Eva Sjövall,                                                             
Katarina Karlberg, Kurt Harrström,             

Therese Hay, Anna Anehed 

      Ersättare                               

kyrkofullmäktige     

Fredrik Lindqvist               
Yvonne Knutsson                  
Anna Molander                                                        
Hanna Nilsson Ullström                           
Roland Ringkvist         
Therése Samuelsson Zet-
tervall                                                   
Lars Östling                                          
Carina Åhlander 

     Kyrkofullmäktige  

                                                          
Sverker  Johansson                  
ordförande                                              
Maria Eriksson Andersson    
vice ordförande 

Christina Eriksson                                                            
Ingemar Furenhed                                   
Torbjörn Gunnarsson                                                
David Ullström                                         
Eva Sjövall                                  
Gabriella von Kantzov                                                 
Katarina Karlberg                                      
Anna Anehed                                  
John-Olov Lindqvist                                   
Lars Johansson                               
Kurt Harrström                                        
Ulric Nilsson                               
Sofie Hallin                                

  Kyrkoråd  

                                                                                               
Torbjörn Gunnarsson       
ordf.                                             
Katarina Karlberg                     
vice ordf.                                    
Christian Ankarstrand                     
Christina Eriksson                                        
David Ullström                                         
Kurt Harrström                                        
Ulric Nilsson                                       
Christian Johansson                  
Erik Gruvebäck  (kh) 

     Ersättare kyrkoråd 

Anna Anehed          
Sara Furenhed                                
Lars Johansson             
Roland Ringkvist    
Sverker Johansson        
Therese Hay              
John-Olov Lindqvist      
Ingemar Furenhed            

Foto Erik Gruvebäck 
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        Ulric Nilsson,                                                             
 ledamot i kyrkofullmäktige och        
       kyrkorådet: 

”Jag har ett stort engagemang för samhälls-
utvecklingen på kommunal nivå i allmänhet 
och Östra Ryds-bygden i synnerhet. Kyrkan 
är en stor del av bygdens själ. Genom att 
engagera mig som förtroendevald i försam-
lingen vill jag göra vad jag kan för försam-

                      Roland Ringkvist,                               
 ersättare i kyrkofullmäktige och                 
                  kyrkorådet: 

”Jag vill dela med mig av min kristna tro på 
det sätt som kyrkan ger möjlighet till. Bi-
beln är min instruktionsbok,  min strävan är 
att vara Jesu lärjunge, inte bara i kyrkan.” 

                                                                

   Eva Sjövall                                                   
ledamot i kyrkofullmäktige: 

”Viktigt att vi skapar bra möjligheter och 
resurser för församlingsarbetet. Per-
sonalfrågorna är viktiga. De ska kunna 
vara goda möjliggörare för alla som vill 
engagera sig i kyrkans liv. Församlingen 
behöver samverka med andra aktörer i 

                                                                     
  Torbjörn Gunnarsson                              
      ordförande i kyrkorådet och                                         
       ledamot i kyrkofullmäktige:                                               
                                                                             
 ”Vi behöver säkra en framtid för Östra 
 Ryds församling och därigenom säker                                 

  ställa att kyrkan genom ett brett 
utbud  av aktiviteter i bygden kan sprida              
evangelium och kunskap om den kristna 
tron. Tillsammans kan vi bidra till en         
attraktiv bygd att verka och bo i. Kyrkan 
är också en viktig del av vårt kulturarv.” 

    
  Sverker Johansson,                                                                 
     ordf i kyrkofullmäktige och                                          
  ersättare i kyrkorådet: 
 
”Jag vill att kyrkan har många ideellt          
arbetande människor i Östra Ryds          
församling, så att kyrkan blir närvarande 
och viktig i många människors vardag.” 

                                             
Therese Hay,                                                          

ersättare i kyrkorådet: 

”Jag kommer från en bygd där församlingen 
och kyrkan alltid finns där; i vardagen med  
förskola, barnverksamhet mm., men också 
som en viktig del av högtider och olika skeden 
i livet. Framförallt brinner jag för verksamheten 
kring själva kyrkan: församlingshemmen,       
sociala gemenskaper, olika aktiviteter,       
barn- och ungdomsverksamheten,              
värdegrundsarbete och att skapa                     
möten  mellan människor i församlingen.” 

                                                                                
Sara Furenhed,                                                  

ersättare i kyrkorådet:                                  
                                                                                        

”Jag är intresserad av miljö- och klimatfrågor, 
livsmedelsproduktion och natur. Jag tycker 
det skulle vara jättespännande att hitta nya 

aktiviteter som kyrkan kan göra med för-
samlingsmedlemmar och boende i trakten. 
Jag funderar över vilka möjligheter försam-

lingsmedlemmarna har att komma med 
idéer på aktiviteter?” 

 

 

                                                                  

 Christian Ankarstrand,                                 

ledamot i kyrkorådet: 

”Jag vill vara med och bidra till att           
kyrkans församlingsarbete utvecklas 
och är attraktivt. Kyrkan och försam-
lingen ska vara en naturlig, trygghets-    
skapande mötesplats i vår vardag.” 
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ÄKTENSKAPSKURS                           

I ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING 

Vadå  Äktenskapskurs? 

Äktenskapskursen är en praktisk kurs med olika 

teman som ger verktyg för att bygga en stark och 

sund relation med ett livslångt perspektiv! 

Upplägg 

Kursen består av sju tillfällen där varje träff in-

leds med en god måltid. Därefter varvas föredrag 

via film och enkla uppgifter som ger varje enskilt 

par möjlighet att samtala om kvällens ämne. 

Även om äktenskapskursen utgår från kristna 

principer lämpar den sig för och är öppen för alla 

- man måste inte heller vara gift. 

Varje pars integritet respekteras. Ingen behöver 

redovisa något om sin relation eller vilka frågor 

man arbetar med. 

Teman 

Att stärka bandet; Kommunikationens svåra 

konst; Hantera konflikter; Förlåtelsens kraft;  

Familjens inverkan; Bra sex; Kärlek i praktiken. 

När? torsdagar jämna veckor: v. 10 – v. 22          

(sju träffar) 

Första träffen: torsdag 10 mars kl. 18.00 

Var? Lokal bestäms utifrån antalet deltagare. 

Kostnad? En kostnad för måltiderna samt för 

deltagarhäften med kursmaterial kommer utgå. 

Något billigare för medlemmar i Svenska kyrkan, 

så bli gärna medlem i vår församling 

 

Frågor & anmälan? senast 3 mars till                  

Nils-Ola Svensson (präst) 

nils-ola.svensson@svenskakyrkan.se                                  

tfn: 070-246 73 90 

Vid anmälan uppge:                                          

namn, tfnnr, e-postadresser samt                                    

ev. matallergier. 

 

VÄLKOMMEN ATT SATSA                 
PÅ KÄRLEKEN I VÅRTID!! 

PS. Om du servar din bil regelbundet – varför 
inte din parrelation? Vem är mest värdefull – 

din bil eller din partner? 

 

ÖPPEN FÖRSKOLA              
I ÖSTRA RYD 

  
Fredag 4 mars                                            

slår vi upp portarna till                                           
Östra Ryds församlingshem igen                  
för församlingens öppna förskola. 

 
 

Föräldrar och barn är välkomna till          
en öppen samling med fika, sång                   

och gemenskap. 
 

Vi träffas fredagsförmiddagar                      
kl 9.30-11.30 under våren                              

med start vecka 9. 
 

Det är ingen föranmälan                               
– man kommer när man har möjlighet. 

Kontaktperson för öppna förskolan             
i Östra Ryd är vår präst                                     

Nils-Ola Svensson. 

foto: Kristina Gerdin Tofte 

SOCKENSTÄMMA     

i  PÅSK                                  
I samband med församlingens gudstjänster i  

påsktiden finns möjlighet att efter gudstjänsten 

delta i samtal om församlingens verksamhet       

utifrån den egna socknens perspektiv. Tanken är 

att vi ska ha sockenstämma i varje socken, Östra 

Ryd, Gårdeby och Västra Husby, åtminstone en 

gång per termin. Samtalet led av tjänstgörande 

präst och rör sig kring församlingens verksamhet 

här och nu och i framtiden. Passa på att dela med 

mailto:nils-ola.svensson@svenskakyrkan.se
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VILL DU HA HJÄLP MED GRAVSKÖTSEL? 

 

Välkommen att kontakta expeditionen eller våra kyrkvaktmästare                                                               

om du har frågor eller vill beställa gravskötsel.  

 Priser 2022: 

 Gravskötsel: 

 1090:-/år (max 5 år i taget) 

 Vår och sommarplantering,                                                                                     

 klippning av gräsyta, ogräsrensning,  

                                                              

 vattning, krattning av grusgrav) 

 Rensning av rabatt: 345:-/år 

 VattnIng: 195:-/år 

 Tvätt av gravsten: 440:-/timme 

 Förlängning av gravrätt: 540:-/15 år 

 

Bästa Robin! 

Du har arbetat på Västra Husby kyrkogård, i kyrkan 

och församlingshemmet i 12 år nu.                                    

I församlingen har vi lärt känna dig som en          

vänlig, lugn, hjälpsam, pedagogisk och                 

noggrann person och vi kommer att sakna dig. 

Det känns så sorgligt att du slutar hos oss, men               

vi önskar att du hittar ett nytt spännande jobb där         

du får användning av alla dina fina egenskaper.                    

Lycka till med allt i livet och                                                        

Guds rika välsignelse! 

ASPVEDENS KYRKLIGA SYFÖRENING           

Varm välkommen                                    

till våra samlingar i vår !                        

För mer information kontakta                          

Eva Furenhed  070 593 98 68 

  9 mars hos   Ilse Malmesjö   

             Signalvaktarv. 3   Luddingsbo                         

13 april  hos   Ilse Malmesjö                       

11 maj   hos   Britt-Marie Falkestål              

  i Bubbetorp 
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En vår tillsammans!” 

I skrivande stund är vi på väg ut ur ännu en 
period av restriktioner pga. covid-19.            
Det känns hoppfullt att kunna samlas i             
gemenskap, bön och lovsång utan att             
behöva begränsa antalet och känna oro           
för svår smittspridning. Givetvis ska vi vara 
fortsatt kloka och försiktiga, men allt pekar 
mot en tid av större frihet att vara kyrka och 
församling igen. Gud vare tack.                                                                                                                                               
Vi  är många som gått i väntans tider att  
träffas igen och det finns mycket uppdämt 
engagemang för oss att gemensamt            
ta vara på.                                                                         
Som vi skrivit på flera ställen i detta nummer 
behöver vi hjälpas åt för att skapa goda       
mötesplatser i bygden och församlingen. 
Hör av dig och berätta vad du kan tänka           

SOPPLUNCH   

OCH                          

LUNCHMUSIK 

      Tisdag  8 mars  12.00   Sopplunch   Östra Ryd förs.hem 

      Tisdag 12 april  12.00   Sopplunch    Gårdeby förs.hem 

      Tisdag  10 maj   12.00  Lunchmusik  V Husby kyrka 

      (vid Lunchmusiken serveras musik & kaffe & smörgås) 

Vi planerar att öppna Östra Ryds församlingshem 
för ”öppen förskola” för föräldrar och barn. För att 
göra detta på ett bra sätt behöver vi några föräld-
rar som vill vara med och hjälpa till. Ta kontakt 
med vår präst Nils-Ola Svensson om du vill vara 
med och skapa en mysig mötesplats för barn och 
föräldrar.                                                                  
I sommar är dags för våra fina friluftsgudstjänster. 
Har du en bra plats där du bor, i naturen eller 
trädgården, där vi kan samlas till gudstjänst? Hör 
av dig till vår kyrkoherde så ser vi om v i kan 
komma dit och fira gudstjänst i sommar.                
Vi planerar att kunna bjuda in till soppluncher och 
lunchmusik under våren – här behöver vi            
soppkokare och ”smörgåsbredare”. I maj hoppas 
vi tillsammans med bygdens föreningsliv kunna 
genomföra HällerstadsjönRunt – ett populärt   
evenemang för alla åldrar med gudstjänst, cykel-
lopp, mm. Här behöver vi vara många som hjälps 
åt! Tillsammans är vi kyrka! 
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DÖPTA       

 13 nov Isaac  Brandtberg Västra Husby kyrka       

 20 nov Elsy Garstad  Östra Ryds kyrka  

 11 dec Charlie Crona  Östra Ryds kyrka 

 

VIGDA TILL VILA 

 21 dec Erling Wiklund  Västra Husby kyrka 

 22 dec Gunbritt och Rolf Skullman                              

       Östra Ryds kyrka 

foto: Elisabet Larnemark 

NU ÄR TID ATT 
DÖPA! 

Vi har sett att många valt att vänta med 
döpa sina barn under pandemin, både i 
vår församling och i kyrkan i stort. Orsaken 
har främst varit att det inte gått att samla 
släkt och vänner kring dophögtiden.            
Nu ser vi större möjligheter att göra just 
detta och vill påminna om och inbjuda till 
möjlighet att döpa sitt barn eller sig själv!  

Möjligheten att genom dopet bli en del av 
den världsvida kyrkan och den lokala         
församlingen räcks av vår Skapare i varje 
stund livet igenom. I dopet får vi löftet att 
Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. 
Det är en bra följeslagare att ha med sig 
på sin livsvandring!  

Om du som ungdom eller vuxen inte är 
döpt är du välkommen att kontakta någon 
av församlingens präster för att möjliggöra 
detta.                                                                      
Vill du döpa ditt barn kontaktar du först  
församlingsexpeditionen för att boka tid.                                                                 

”DROP IN-DOP” 
LÖRDAG    7 MAJ                

11-14   i V.HUSBY KYRKA  

Under denna tid finns möjligheten att 
komma till kyrkan och låta döpa sig själv 
eller sitt barn. När man kommer till kyr-
kan får man träffa en av våra präster och 
ha ett kort dopsamtal där man pratar om 
dopet och planerar genomförandet. Sen 
döper vi direkt – allt blir klart med en 
gång! I kyrkan kommer vi också att bjuda 
på dopfika för den som vill fira dopfesten 
efteråt. Det krävs ingen föranmälan, men 
vill man ta kontakt innan är det bara att 
höra av sig till församlingens kyrkoherde, 
Erik Gruvebäck.                                           
Sprid gärna budskapet till de som går 
och väntar på dopets härliga gemenskap! 



 

16   MELLAN HIMMEL OCH JORD  1/2022 

ERIK GRUVEBÄCK 

Kyrkoherde 

070-631 35 02 

erik.gruveback        

@svenskakyrkan.se 

NILS-OLA SVENS-

SON              Kommi-

nister                                 

070-246 73 90                            

nils-ola.svensson   

@svenskakyrkan.se 

ANNA SKÖLDH 

Kantor  

072-555 73 19 

anna.skoldh 

@svenskakyrkan.se 

THERESE HELL-

BERG              Kanslist 

011-706 13 

therese.nystrom 

@svenskakyrkan.se 

 

HELEN LILJA 

Kyrkvaktmästare  

i Gårdeby och 

Fastighetsansvarig 

070-259 66 88 

helen.lilja 

@svenskakyrkan.se 

ROBIN JOHANSSON           

Kyrkvaktmästare                

i Västra Husby              

070-699 06 13          

robin.e.johansson        

@svenskakyrkan.se           

OLLE HILLEBERG 

Kyrkvaktmästare  

i Östra Ryd 

070-228 96 62 

olle.hilleberg 

@svenskakyrkan.se                                                                                         

                                    

CAMILLA KARLS-

SON           Rektor 

förskolan                               

070-300 81 75                           

camilla.karlsson2        

@svenskakyrkan.se  

LINNÉA  AXMACHER              

Förskolelärare                       

linnea.axmacher      

@svenskakyrkan.se 

HANNAH CARLSSON              

Förskolelärare                 

hannah.carlsson    

@svenskakyrkan.se 

KARIN BROHLIN                     

GÖRANSSON                      

Barnskötare                    

karin.brohlin                

@svenskakyrkan.se 

 

KYRKSTIGENS                        

FÖRSKOLA   

073-070 03 55      

kyrkstigens.forskola              

@svenskakyrkan.se 

 

 

 

FÖRSAMLINGSHEM 

ÖSTRA RYD  

011-721 77 

SWISH                                   

kollekt / gåva            

123 006 2331  

 

MELLAN HIMMEL OCH JORD delas ut av SVENSKA KYRKAN I ÖSTRA RYDS FÖRSAM-

LING                          som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem 

gånger om året.                      FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN finns i Västra Husby, drygt en 

mil söder om Norrköpings centrum.                 I församlingen finns de tre kyrkorna Östra Ryd, 

Västra Husby och Gårdeby.                                                 ADRESS Östra Ryds församling, 

Västra Husby församlingshem, 605 96 Norrköping                                        TELEFONUM-

MER  011-706 13 HEMSIDA svenskakyrkan.se/ostraryd                                                                  

FACEBOOK ostrarydsforsamling  INSTAGRAM ostra_ryds_forsamling                                                           

YOUTUBE  Östra Ryds församling  EPOST ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se                                          

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

