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KYRKANS SKATTER 

Kyrkan har en rik skattkammare och då 

syftar jag inte på kyrksilvret, utan på de 

skatter som inte ”mask och mal förstör”. 

Hit räknas Guds Ord och kyrkans        

sakrament.                                                              

Bibeln och dess berättelser har vi nog 

hygglig koll på, men hur är det med sak-

ramenten?  

Ordet sakrament kommer från latinets 

sacra och betyder ”helig handling”.             

I luthersk och romersk katolsk tradition 

talar vi om sakrament; i den ortodoxa 

delen av kyrkan talar man om mysterier. 

Men vi talar om i grunden samma sak:   

De heliga handlingar kyrkan är kallad att 

vårda och utföra i enlighet med                  

traditionen och Guds Ord.                                

Vår kyrkofader Luther reagerade mot         

att flera av den dåvarande kyrkans                 

sakrament inte hade stöd i evangelierna. 

Det kyrkan gör ska Jesus ha befallt oss 

att göra, menade Luther, och skalade ned 

sakramenten till två, möjligen tre.             

Dessa heliga handlingar har vår kyrka 

fortsatt att vårda och erbjuda även efter 

att vi blev lutheraner: dopet, nattvarden 

och bikten. Kring dessa var Luther tydlig: 

utan sakramenten upphör kyrkan att vara 

kyrka. 

I sakramenten möts jord och himmel. Varje 

sakrament har ett jordiskt tecken som 

hjälper oss förstå Guds rikes verklighet.      

I dopet är det vattnet, i nattvarden brödet 

och vinet. I bikten kan det vara helig olja, 

men oftast är det kopplingen till nattvar-

dens element som räknas även hit; bikt 

och nattvard hör nära samman. 

Man kan fundera över varför vi behöver 

sakramenten? Räcker det inte med Guds 

Ord? Grunden för kristen tro är att Gud 

blir en del av sin egen skapelse genom  

Jesus Kristus. Det kallas inkarnationen – 

Ordet blir kött.                                               

Vi är skapade varelser, med jordiska   

kroppar och förstånd. Vi behöver mer än 

tankar och ord för att vi på djupet ska  

förstå hur jord och himmel – människa 

och Gud – hänger samman. Vi behöver 

känna, lukta, smaka på Gud – inte bara 

läsa och tala om honom.                                   

Därför behöver vi dopets vatten och  

nattvardens bröd och vin.                           

Det är vägmärken in i Guds rike. De gör 

Ordet verkligt för oss. De gör Gud verklig 

för oss. 

Tack Gud för att du bjuder oss till dig    

genom kyrkans sakrament. Amen 

 

    Erik Gruvebäck 

    kyrkoherde 
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BISKOPSVISITATIONEN VÄCKTE TANKAR 

OCH SPRED GLÄDJE 

I månadsskiftet mars-april besökte Linkö-
pings stifts biskop Martin Modéus och hans           

medarbetare vår församling.  
Under tre dagar besökte han våra tre sock-
nar, Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby;           
samtalade med, kom med råd och lyssnade                 

till  församlingens medlemmar. 
 
 
Tisdag 29 mars inleddes visitationsveckan med  
morgonbön i ett vårsoligt Gårdeby. Biskopen            
gladdes åt att kyrkan och kyrkogården var i gott 
skick.  
Gunni Söderberg berättade kort om kyrkan och 
socknens historia varefter alla samlades till  
kyrkfrukost i församlingshemmet.  
Väl där tog samtalet kring kaffebordet sin             
rundliga tid, så visitationsschemat fick stuvas om 
med en gång. Men biskopen fick en god bild av 
socknen och församlingen genom alla berättelser 
– det var väl investerad tid! 
 
Efter lunch besökte vi Betania i Östra Ryd och 
förde konstruktiva samtalet om samverkansfor-
mer.  
Betaniaförsamlingen fick också berätta om sitt 
arbete med flyktingar nu under Ukrainakrisen.  
Efter visning av Östra Ryds kyrka, där Ingemar  
Furenhed bl. a. berättade om det tidigare okända 
mariakapellet, samlade biskopen församlingens 
kyrkoråd för samtal om framtidsfrågor.  
 
Kvällsmässan i Östra Ryds kyrka var mycket   
välbesökte och vår fantastiska barnkör sjöng och 
vinkade till biskop Martin. Efteråt samlades en  
stor skara i församlingshemmet för att äta pizza 
och lyssna till biskopen som bl. a. talade om att 
kyrkan behöver lägga större resurser och vikt vid 
undervisning i sin verksamhet.  
Barnen fick också möjlighet att ställa frågor till  
biskopen – en munter stund!  

Fredag 1 april visades biskopen och hans medar-
betare runt på Kyrkstigens förskola i Västra Husby 
församlingshem. Därefter gick vi i procession upp 
till kyrkan och deltog i förskolebarnens morgon-
samling. Roland Ringkvist berättade förtjänstfullt 
om  kyrkan och bygden varefter biskopen satte sig      
ner med församlingens anställda för samtal.          
Under eftermiddagen hölls flera möten och          
biskopen kunde åter vända hemåt efter en rolig 
och intensiv dag i våra bygder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag 3 april firades den traditionsenliga och 
festliga visitationsmässan. Kör, musiker och en 
fullsatt kyrka bidrog till en härlig stämning omkring 
Guds Ord och nattvardens sakrament. Efter mäs-
san höll biskop Martin visitationsstämma och läste 
upp det visitationstal som vår församling framgent 
ska arbeta med på olika sätt. Visitationen av Östra 
Ryds församling var därmed avslutad och vi vill 
rikta ett stort och varmt tack till alla som på olika 
sätt gjort detta möjligt! 
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Biskopsvisitationen har pågått under lång tid, mer 
än ett halvår, med genomlysningar av församling-
ens olika delar. Utifrån detta och biskopens besök 
under visitationsveckan har biskop Martin sam-
manfattat erfarenheter och synpunkter i sitt visi-
tationstal.  

Det finns att läsa på församlingens hemsida.             
Talet är mycket genomgripande och berör många 
av församlingens beståndsdelar, bl. a. står följande 
att läsa: 

”... ni har tre tydliga, viktiga komponenter att ta 
hand om strategiskt: för det första har ni tre sock-
nar med tydlig kyrklig närvaro, som alla har egna 
karaktärer att ta vara på, för det andra har ni valt 
att vara en liten församling, vilket innebär att de 
ekonomiska resurserna är begränsade, och för det 
tredje har ni höga förnyelseambitioner, inom barn, 
ungdom och idealitet. 
Kombinationen av dessa tre faktorer är inte lätt 
att genomföra, eftersom den ekonomiska resurs-
bilden riskerar att försvåra för de båda andra am-
bitionerna. Dock, med innovationskraft och tydlig-
het i prioriteringarna tror jag detta är möjligt. 
Kanske kan det till och med generera arbetsformer 
som kan bli förebildliga för andra församlingar och 
pastorat. 
 
Tre socknar ska leva och blomstra i en, relativt 
sett, liten församling. Vi vill satsa extra på barn, 
ungdom och att engagera ideella medarbetare. 
Fokuset i församlingen är tudelat; dels att vara 
kyrka här och nu, dels att kunna fortsätta vara det 
in i framtiden.  

Det faktum att vi är stiftets minsta                 
självstyrande enhet är både utmaning och  
möjlighet. Om vi vill kan vi bli en ny slags           
målbild för kyrkan som allt för länge valt att 
organisera sig i stora geografiska enheter.   
 
Vi kan bli församlingen som verkligen tar det 
lokala engagemanget och närhetens            
relationsskapande på allvar; som gör verklighet  
av det kyrkan ofta talar om – men det       
kommer  kräva att vi kavlar upp armarna            
tillsammans.                                                                   
Biskop Martin avslutar sitt visitationstal i den    
andan – låt oss ta vara på den! 
 

 ”Det finns något i kristendomen som 
gör att den växer bra i mindre sam-
manhang. Så har det varit sedan ur-
kyrkans tid och in i vår tid. Det finns 
faktiskt församlingar i vårt stift som 
en gång i tiden började i en cykelkäl-
lare och som sedan växte. Hos er finns 
en god jordmån, som ni värnar om. Då 
finns stora möjligheter. Det är som 
med senapskornet i Markusevangeli-
ets fjärde kapitel: ur det lilla växer 
något stort. 
Fortsätt gå vägen tillsammans, och   
gå med Guds och varandras hjälp. 
Tack för dagarna hos er kära vänner, 
och Gud välsigne er på resan                   
in i framtiden.” 
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4. Hur ser du på kyrkans roll i 

samhället? Vilka möjligheter/

utmaningar ser du? 

Jag ser kyrkan som samhällets trygga punkt. 

Vad som än händer i omvärlden finns kyrkan 

alltid där och stöttar. De stora utmaningarna 

blir att få såväl ungdom och vuxna hitta tillbaka 

till församlingen. 

5. Hur väl känner du till                   

Östra Ryds församling? 

Jag skulle säga att jag känner till församlingen 

till viss del. Som jag sa innan har vi varit här och 

hälsat på med familjen en del på olika barn och 

ungdomsaktiviteter, men det är så klart bara en 

del av församlingen. Det ska bli spännande att 

få lära känna alla delar av församlingen nu.  

6. Vill du hälsa något till dina nya 
arbetsgivare – församlingens 
medlemmar?                                      
Jag ser fram emot att få lära känna er i Östra 
Ryds församling. Jag tror att vi kan lära oss 
mycket av varandra.   

VÄLKOMMEN ANDREAS 

Östra Ryds församling välkomnar en ny 

medarbetare,  Andreas Tinglöf,                    

som arbetar som församlingsassistent                                      

hos oss fr o m 1 maj.                                                                   

Vi passade på att ställa ett par frågor till 

honom inför ankomsten. 

1. Andreas, vem är du egentligen? 

Jag är en 30-årig kille som bor ute på Vikbolan-

det med min fru Anneli och våra två pojkar på 3 

och 7 år. Utöver jobb och familj så har jag ett 

stort sportintresse och är aktiv i föreningslivet i 

såväl fotboll som ishockey. 

2. Vad lockar dig att arbeta i 

Svenska kyrkan och Östra Ryds 

församling? 

Jag är äldst i en syskonskara på 6 barn. Jag har 

tidigare i livet jobbat mycket med barn och ung-

domar både som kock, tränare i sport och senast 

inom skolans värld. Här får man chansen att följa 

barnen på deras resa redan från öppna förskolan 

och förhoppningsvis hela vägen ut i vuxenlivet. 

Att jag hamnade i just Östra Ryds församling är  

ingen slump, då min svärmor Kristina jobbade här 

innan och jag tillsammans med min familj har 

deltagit vid många olika tillställningar här och jag 

har bara positiva upplevelser här ifrån.  

3. Om du får ägna dig en hel dag 

åt det du tycker mest om – hur 

ser den dagen ut?                               
Då blir det helt klart en heldag med familjen i 

första hand! På sommaren åker vi gärna på 

spontana dagsutflykter runt om i Sverige.           

Sen skulle jag nog försöka klämma in något 

sportevenemang att se på plats.  
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GUDSTJÄNSTER IGEN              

PÅ  ASPGÅRDEN 

Äntligen har besöksförbudet till Aspgårdens boende                              

hävts och återigen kan Betania och Östra Ryds församlingar            

komma på fredagseftermiddagen för att fira gudstjänst,                      

sjunga och vara tillsammans en stund. 

Både personal och boende är värda all beundran för att ha           

trots pandemi, isolering, munskydd, visir och annat som  bidragit     

till avstånd, ändå skapat trivsel och trygghet för                                  

de boende  - men också för anhöriga.                                                        

Tack och rosor till dom alla! 

   VILKEN ÄR DIN FAVORITSOMMARPSALM? 

Den blomstertid nu kommer 

Med lust och fägring stor 

Du nalkas ljuva sommar 

Då gräs och gröda gror 

Med blid och livlig värma 

Till allt som varit dött 

Sig solens strålar närma 

Och allt blir återfött  

Över berg och dal som en mjuk    

koral drar sommaren över vårt land. 

Livet flödar fram såsom sav i stam, 

såsom bäck emot havets strand. 

Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du 

ta mot var stund ur hans hand 

Livet flödar fram såsom sav i stam, 

såsom bäck emot havets strand  

    SvPs 752 

En vänlig grönskas rika dräkt 

har smyckat dal och ängar. 

Nu smeker vindens ljumma fläkt 

de fagra örtesängar. 

Och solens ljus 

och lundens sus 

och vågens sorl bland viden 

förkunna sommartiden.  

                                      SvPs 201 

I denna ljuva sommartid 

Gå ut, min själ, och gläd dig vid 

Den store Gudens gåvor. 

Se, hur i prydning jorden står, 

Se, hur för dig och mig hon får 

Så underbara håvor.  

   SvPs 200 
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Torsdag 26 maj  09:00  Kristi himmelsfärds dag                                 

GÖKOTTA hos Gunnarssons, Gårdebytorp.   

Kyrkokören, Gruvebäck. 

Söndag 29 maj  15:00  Sön f. pingst                                                                                                                                      

GUDSTJÄNST på Capella Ecumenica.                 

Gruvebäck. Bussresa se separat info sid.11                                     

Lördag 4 juni  18:00  Pingstafton                                                                    

MUSIKGUDSTJÄNST i V Husby kyrka. Svensson. 

Exaudi - Domkyrkans ungdomskör 

Söndag 5 juni  11:00  Pingstdagen                    

Mässa i Gårdeby kyrka. Svensson. 

Måndag 6 juni  18:00  Annandag Pingst                                                           

MUSIKGUDSTJÄNST V Husby kyrka. Gruvebäck.  

Invigning av Kyrkstigens Gång och cykelväg.                                                       

kl 17:00 vid G:a hemmet, V Husby. 

Söndag 12 juni  11:00   Heliga trefaldighet.                                                          

FAMILJEGUDSTJÄNST i Ö Ryds kyrka. Svensson.  

Terminsavslutning för våra barngrupper.              

Söndag 19 juni  18:00  1 sön ef trefaldighet                                                         

FRILUFTSGUDSTJÄNST  hos Schepler, Björkvik i 

Östra Ryd. Svensson. Medtag kaffekorg & stol. 

Lördag 25 juni  18:00 Midsommardagen                               

FRILUFTSGUDSTJÄNST  i G:a Hemmet i V Husby 

Svensson.  

Söndag  26 juni  18:00 Johannes döparens dag                                                  

MÄSSA  i Ö Ryds kyrka. Svensson.  

    kyrkan! 
Söndag 3 juli   18:00   3 sön ef trefaldighet              

FRILUFTSGUDSTJÄNST i Gårdeby, Svensson 

Söndag 10 juli  18:00   4 sön ef trefaldighet   

MÄSSA i Ö Ryds kyrka. vikarie                           

Söndag 17 juli  18:00  Apostladagen                       

FRILUFTSGUDSTJÄNST  hos  Harrströms, 

Ringeby gård i V Husby. Gruvebäck.        

Söndag  24 juli   18:00  6 sön ef trefaldighet                                              

MUSIKMÄSSA ”Himlen är oskyldigt blå”                        

V Husby kyrka. Gruvebäck. 

Söndag 31 juli  18:00   Kristi förklarings dag 

FRILIFTSGUDSTJÄNST  hos Krusells,                       

Stora Torsjö gård, Ö Ryd. Gruvebäck.  

Söndag 7 aug 18:00  8 ef  trefaldighet                                                                 

HISTORISK MÄSSA enl.1693 års handbok           

i Gårdeby kyrka. Gruvebäck. 

Söndag 14 aug 18:00  9 sönd ef trefaldighet                    

FRILUFTSGUDSTJÄNST  Stora Hagens gård, i          

V Husby. Gruvebäck. 

Söndag 21 aug 18:00  10 sön ef trefaldighet                                                           

MÄSSA i Ö Ryds kyrka. Gruvebäck.   

Söndag 28 aug 18:00   11 sön ef trefaldighet.                                                          

MÄSSA MED KONFIRMANDINSKRIVNING            

i V Husby kyrka. Svensson.    
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MUSIK I SOMMARKVÄLL            

OCH                                                 

VÅFFELKVÄLLAR 

Våffelkvällarna är i/eller utanför respektive                
församlingshem. Servering kl 18, musik kl 19:00 
Sommarmusiken äger rum i respektive kyrka kl 19:00 
Vid samtliga samlingar firar vi en andakt.  
  

 29 JUNI   VÅFFELKVÄLL Östra Ryd 

 Hugo Fagerstedt med vänner    

  - äger kvällen och programmet! 

 

 6 JULI   SOMMARMUSIK  Gårdeby                                    

 Ulrika Lindholm ”Spader Dam”    

  ”Vackra  sånger i sommarkväll” 

 

 13 JUL   VÅFFELKVÄLL  Gårdeby   

 Kalle Främberg     

   Allsång  - kom gärna med egna  

  önskesånger! 

 

 20 JULI   SOMMARMUSIK Västra Husby 

 Angela Wannbäck och Fredrik Ingå  

  ”Från Disney till Duvemåla” 

 

 27 JULI VÅFFELKVÄLL      Östra Ryd 

 Ann-Sofie Nord och Fredrik Ingå  

             ”Sommarsång” 

                                                                                                                    

 3 AUG ”SOMMARMUSIK”   Västra Husby 

 Sofie Hallin och Anna Sköldh    

  ”Sommarmusik” 

Hugo 

     Ulrika 

         Kalle 

 Angela 

Ann-Sofie 

Sofie 

 Fredrik 

 Fredrik  - igen 

Anna 
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BESÖK HOS INGRID OCH ORVAR HALLDIN 

.Jag träffar detta par som varit församlingens 
trotjänare under många år i deras lägenhet i    
Söderköping en vardagseftermiddag. Kaffe och 
kakor står framdukat och vi får tid att sitta ner 
och samtala om livet. De har under många år varit 
aktiva i Västra Husby församling dit de flyttade 
för femtio år sedan.  

Orvar med rötter utanför Eksjö i Småland och 
Ingrid, prästdotter med ursprung i Alster i Värm-
land, har varit gifta i 52 år. Orvar som fyller 90 år 
i höst arbetade under många år som tekniker på 
Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Ingrid har 
förtjänstfullt tjänat som barnmorska i Norrköping. 
Fyra egna barn och flera barnbarn har de fått 
genom åren. 

Hur hamnade ni i Västra Husby? Och hur började 
ert engagemang i församlingen? 

”Vi bodde först i Navestad i Norrköping men när 
vi skulle bygga hus så upptäckte vi Västra Husby. 
Det var lagom nära till stan.” Halldins berättar att 
det var naturligt att söka sig till kyrkan bl.a. för 
att de ville träffa folk på den nya orten. Ingrid 
som tycker om att sjunga har varit med i kyrko-
kören i 25 år. Hon blev även söndagsskollärare i 
Västra Husby för såväl deras egna som andras 
barn som kom till gudstjänsterna.  

Orvar som alltid varit byggintresserad kom med i 
byggnadskommittén när skolan i V Husby köptes 
på 80-talet för att göras om till församlingshem. 
Han har även suttit som ordförande i kyrkofull-
mäktige.       

Idag pratar vi ofta om och vill uppmuntra ideella i 
församlingslivet. Hur såg det ut förr?                     
Halldins berättar att man hjälptes åt med allt 
möjligt. Hamlade träd, rensade sly i klockarhagen 
och hjälptes åt att lägga nytt tegeltak. Efter att 
kyrkan brann 1977 så fanns det många engage-
rade som var med och byggde upp kyrkan igen. 
En bild tecknas av ett församlingsliv med gemen-
samt ansvarstagande som var roligt och att det 
fanns folk att fråga om allt möjligt praktiskt.  

Ett skäl till mitt besök hos Halldins är att få lämna 
en blomma och ett stort tack för att de fram till 
och med senaste numret har åkt ut med försam-
lingsbladet till folks hem under 20 års tid. Hur 
började det kan man undra. De berättar att 
”postlinjen passade inte in” när det begav sig och 
att de som par fick ansvar för bl.a. Norrbo och 
Evalund. De har bara tyckt det varit trevligt med 
bilrundan på sammanlagt 83 brevlådor. Men de 
poängterar att de inte varit de enda då bl.a. Inger 
Viktröm och Kurt Harrström har haft samma 
tjänst. 

Ingrid och Orvar avslutar med några ord om vad 
de uppskattat under sina år i församlingen.  

”Förutom alla människor vi lärt känna genom åren 
såväl i kyrkan som hembygdsföreningen så har 
studiecirkeln och samtalsgruppen som funnits 
med sedan 70-talet betytt mycket.” 

Trots att de numera bor i Söderköping kommer 
de så ofta som möjligt till församlingens guds-
tjänster och Orvar, alltjämt engagerad i bygdens 
historia, kan man träffa så gott som varje måndag 
i G:a hemmet. 

 

                                 Text & foto Nils-Ola Svensson 
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”HÄLLERSTADSJÖNRUNT” 

Ett cykellopp för alla åldrar!                
22 km i vacker natur,                        

tipsfrågor med fina vinster!                          
Vid de tre startplatserna                         

serveras diverse nyttigheter!   

Allt överskott av dagen                                   
går till  UNHCR / Ukraina 

Arrangörer: De tre hembygdsföreningarna, Centern och Svenska Kyrkan                                                                                             

som uppmanar alla trafikanter den dagen att vara extra försiktiga! 

Välj startplats : 

            Hylinge   -   V Husby                        

 Smedjan  -   Östra Ryd
 Össby Gård - Gårdeby 

STARTAVGIFT                                                                              
40 kr /vuxen    20 kr / barn                                           

gärna swish eller jämna pengar 

26 maj 2022      start 10:00 - 12:00 

CAPELLA 

ECUMENICA 

Följ med i bussen till Capella 

Söndagen före pingst, 29 maj! 
Då firar församlingen sin                

gudstjänst på Capella Ecumenica i 
S:t Anna skärgård. 

Kyrkokören medverkar under            
ledning av Anna Sköldh.                             
Erik Gruvebäck predikar. 

Det finns möjlighet att köpa kaffe 
och fikabröd efter gudstjänsten. 
Församlingen står för buss- och 

båttransport.                                              
 

Bussen avgår från följande platser 
och tider: 

8.30      från   Östra Ryds kyrka 

8.45      från   Gårdeby kyrka 

9.00      från   Västra Husby kyrka 

Anmälan senast onsdag 25 maj  till 
tel. 011 706 13 eller maila till 
ostraryd.forsamling@                   
svenskakykan.se                             
  Först till kvarn gäller! 

MIDSOMMARFIRANDE  -ÄNTLIGEN! 

Traditionellt firande vid                                                
Östra Ryds församlingshem  

Kom och hjälp till att klä stången kl 10:00!       
Ta med blommor och sekatör! 

Midsommarafton kl 15:00 börjar festen!           
Dans! Servering! Lotterier!                                           

Arrangörer  ÖRIF, Hembygdsföreningen och 
Östra Ryds församling 

foto: Orvar Halldin 

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
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PILGRIMSVANDRINGAR 

MÅNDAG 23 MAJ 
SÖDERKÖPING-GÅRDEBY 

 
Välkommen att delta som dagsvandrare vid             
årets Birgittaledsvandring som arrangeras                     

av Pilgrimscentrum i Vadstena.                          
Pilgrimsvandringen startar kl 09:00 vid                     

Drothems kyrka i Söderköping                             
med morgonbön.                                                                               

Vi vandrar sedan längs Göta kanal och vägar                 
mot Gårdeby och passerar Västra Husby kyrka                                                         

på vägen där vi firar pilgrimsmässa.                                                        
 

Målet Gårdeby kyrka nås vid 17 tiden                            
där vi avslutar med bön.                                                       

Som dagsvandrare ansvarar du själv för din egen 
utrustning,  mat och hemtransport.                              
Ingen anmälan.  Varmt välkommen! 

 

Vid frågor kontakta 
Rickard Borgenback,                                                 

vandringsledare/pilgrimspräst                                                         
070-362 00 01 

Peter Eriksson, diakoniassistent                                      
Söderköping  073-671 49 20 

 TISDAG 24 MAJ                          
SÖDERKÖPING-ASKEBY 

 
Välkommen att delta som dagsvandrare vid     
årets Birgittaledsvandring som arrangeras               

av Pilgrimscentrum i Vadstena.  
Dagens vandring startar kl 09:00 

vid Gårdeby kyrka  med morgonbön.                                  
Vi vandrar den medeltida pilgrimsleden                         
mot Askeby via byar som Fågelsången,                   

Halleby, Göstad och Lilla Greby.                                                
Vandring på både asfalt och grus.                                                                             

Middagsrast och pilgrimsmässa mitt på dagen.  
 

Framåt aftonen vid 17 tiden är vi framme                
i Askeby kyrka där vi avslutar med bön                            

i eller vid kyrkan.   
Som dagsvandrare ansvarar du själv                        

för din egen utrustning, mat och hemtransport. 
Ingen anmälan. Varmt välkommen! 

 

Vid frågor kontakta 
Rickard Borgenback                                                         

vandringsledare/pilgrimspräst  
070-362 00 01.  

Erik Gruvebäck, Kyrkoherde Västra Husby                      
070-6313502 

Denna pilgrimssymbol är framtagen vid 
Vadstena Pilgrimscentrum, och formgiven 

av Gunnar Grantinger.                                       
Symbolen förenar det vita pilgrimskorset   

med Kristi fem röda sårmärken                   
och ett blått Hans-kors                                             

på gyllene helhetscirkel.  
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I        VAD KAN VI GÖRA FÖR UKRAINA?TRO PÅ 

Bengt Johansson 

Kontakta expeditionen eller vaktmästarna                                                                                     
om ni har frågor eller vill beställa gravskötsel. 

 

  

 Rensning av rabatt                                
 och vattning: 540:-/år 

 Endast vattning: 195:-/år 

 Tvätt av gravsten: 440:-/timme 

 

 Information från vaktmästarna: 

För att vi ska kunna klippa gräs och hålla fint runt gravstenarna önskar vi att gravlyktor, vaser och andra 
gravdekorationer plockas bort och inte läggs bakom gravstenarna under sommarsäsongen.                                        

När vi trimmar finns det tyvärr risk att glaset i gravlyktorna förstörs om de står kvar. 

VILL DU HA HJÄLP MED GRAVSKÖTSEL? 

Våra lokala partner finns på plats i 

Ukraina samt i grannländerna och stöttar                      

människorna som tvingats på flykt.               

Medlemmar i ACT-alliansen, som Act 

Svenska kyrkan är en del av, genomför            

humanitära insatser. Det finns behov av 

mat, vatten och hygienartiklar. Filtar och 

madrasser behövs också för tillfälliga 

sovplatser, men även mer långsiktiga 

insatser behövs för att människor ska 

Alla produkter till insatserna införskaffas                           
i närområdet.                                                                          

Vi skickar inte material från Sverige, men är i 
fortsatt behov av pengagåvor.             

 
Din gåva används där den behövs mest.                      

Ge din gåva  genom om  att                            

swisha till 900 1223.                                                  

Skriv AKUT i meddelandefältet. 
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SKIDRESAN TILL TRANSTRAND 2022 

Så kom då församlingens ungdomar äntli-
gen iväg på ett efterlängtat skidläger!             
Pandemin hade ställt till det såväl förra året 
som tidigare i år men så öppnade sig en 
möjlighet i början av årets påsklov! 

Fredagseftermiddagen den 8 feb rullade vi 
från Västra Husby med Ö Ryds buss-
chaufför Niklas mot Sälen för tre skiddagar  
i Kläppen.                                                                
Prästen Nils-Ola tillsammans med nio st. 
ungdomar mellan 15 och 18 år. Målet var 
Credo Fjällgård i Transtrand strax söder            
om Sälen.Credo (f.d. SESG) är en kristen 
student- och skolorganisation som på 60-
talet byggde denna fantastiskt mysiga lä-
gergård i Sälen-fjällen.                                           
Föreståndarparet Lars och Nenne Häggberg 
med köksmedarbetare tog emot oss.             
Dagarna ramades in av morgonbön i           
matsalen och aftonbön eller kvällsmässa i 
Fjällkyrkan. Däremellan fylldes de av härlig 
skidåkning och gemenskap. Varm choklad 
med smörgås smakar bra i backen och               
sista dagen bjöds på grillad korv.  

En del vurpor blev det i backarna men för 
det mesta var det solsken och glada miner! 
Efter skidåkningen väntade bastubad och 
middag.                                                                      
Vi hade kvällssamling med fokus på den 
kommande påskhelgens budskap: från 
Palmsöndag t.o.m. Annandag påsk och 
samtalade om vad Jesus död och             
uppståndelse har för betydelse.                     
Kvällarna innehöll även lekar, spel och film. 

Bland höjdpunkterna under lägret var            
aftonbönen på lördagskvällen där flera        
av de som bodde på fjällgården just denna 
helg bidrog med sina musikaliska gåvor  
och sitt delande. Som en av ungdomarna 
spontant uttryckte det efteråt:                            
”Det här var nog det mest fantastiska jag 
varit med om!” 

Tre skiddagar kan gå snabbt men tack-
samma och trötta vände vi åter mot Ös-
tergötland igen på måndagskvällen.                    
Gud gav oss fina och minnesvärda dagar i 

sin vackra och vintriga fjällnatur! 

 

Text & foto Nils.Ola Svensson 
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C A 

F 

KÄNNER DU IGEN ÖSTRA RYD?                             
Ett vykort utan årtal, men se så mycket som hänt! Kan du hitta vägen till kyrkan? Var placerar du skolan            

och  Aspgården? Var går vägen till Källösa och Björkvik? Fantasin och tankarna far iväg…... 

  

DÖPT 

  26 mars Miranda Johansson  Östra Ryds kyrka 

VIGDA TILL VILA 

  25 feb Ann-Christin Lundgren  Västra Husby kyrka                    

  25 feb Jan-Erik Sandell   Skönberga kyrka                       

  11 mars   Ingrid Adamsson   Matteus kapell                        

  25 mars Gunnar Gunnarsson  Gårdeby kyrka                                   

  1 apr  Elsa Solmar    Östra Eneby kyrka                            

  14 apr  Jan-Olov Nilsson   Östra Ryds kyrka                                     

  22 apr  Eva Ivarsson    Gårdeby kyrka                                                                                           
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ERIK GRUVEBÄCK 

Kyrkoherde 

070-631 35 02 

erik.gruveback        

@svenskakyrkan.se 

NILS-OLA SVENSSON            

Komminister                                

070-246 73 90                             

nils-ola.svensson   

@svenskakyrkan.se 

ANNA SKÖLDH 

Kantor  

072-555 73 19 

anna.skoldh 

@svenskakyrkan.se 

THERESE HELLBERG              

Kanslist 

011-706 13 

therese.hellberg 

@svenskakyrkan.se 

 

 

HELEN LILJA 

Kyrkvaktmästare         

Fastighetsansvarig     

070-259 66 88 

helen.lilja 

@svenskakyrkan.se 

 OLLE HILLEBERG 

Kyrkvaktmästare  

070-228 96 62 

olle.hilleberg 

@svenskakyrkan.se                                                                                         

                                

ANDREAS TINGLÖF    

Församlingassistent              

070 - 318 34 12                         

andreas.tinglof                 

@svenskakyrkan 

 

 

 

KYRKSTIGENS                        

FÖRSKOLA   

073-070 03 55      

kyrkstigens.forskola              

@svenskakyrkan.se 

 

 

 

 

FÖRSAMLINGSHEM 

ÖSTRA RYD  

011-721 77 

SWISH   kollekt/gåva                        

123 006 23 31            

 

 

 

 

CAMILLA KARLSSON           

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                      

Barrnskötare                    

karin.brohlin                

@svenskakyrkan.se 

 

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

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                                        

TELEFONUMMER  011-706 13 HEMSIDA svenskakyrkan.se/ostraryd                                                                  

FACEBOOK ostrarydsforsamling  INSTAGRAM ostra_ryds_forsamling                                                           

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

ANSVARIG UTGIVARE Pontus Mårtensson TRYCK Tellogruppen, Söderköping 

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

