
 

3/2022   MELLAN HIMMEL OCH JORD        

       

3/2020 

3/2020 

   KONFIRMAND 2023            TRE (!) BARNKÖRER  I HÖST        SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA 

5/2020 

 

 

3/2022 



 

3/2022   MELLAN HIMMEL OCH JORD      2 

Orgelfasaden Östra Ryd kyrka Högst upp i Ö Ryds kyrktorn 



 

3/2022   MELLAN HIMMEL OCH JORD      3 

SAMTID OCH FRAMTID 

År 2011 var 2997 personer folkbokförda 
inom Östra Ryds församling med dess sock-
nar: Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby. 
Den senaste kyrkostatistiken visar att be-
folkningen sedan dess har ökat till 3130   
invånare 2020. Vid slutet av år 2020 var 
2038 av invånarna i Östra Ryds församling 
medlemmar i Svenska kyrkan vilket motsva-
rar 65,1 procent av befolkningen. Tio år           
tidigare var dessa till antalet 2272 vilket 
motsvarar 75,8 procent. Trenden är tydlig – 
på tio år har vi gått från att 3 av 4 av invå-
narna tillhör kyrkan till att 2 av 3 gör det. Så 
här ser det ut generellt inom Svenska kyrkan 
och det finns många anledningar till detta. 
Konsekvensen blir att allt färre medlemsav-
gifter skall bekosta församlingens verksam-
het och fastigheter. I skrivande stund har vi 
just    passerat under 2000 medlemmar. Jag 
vet att många fler än så önskar att försam-
lingen finns kvar och vi ska kunna erbjuda god 
och utvecklande verksamhet för olika åldrar. 
Jesu famn är ständigt öppen. Du som av olika 
anledningar står utanför just nu är ständigt 
välkommen in! Gud längtar efter dig. Du som 
redan är medlem – välkommen att engagera 
dig i det just du brinner för! 
  
Vårt övergripande mål är förstås att vända 
trenden och bli fler som hjälps åt att hålla 
kyrkan och församlingen levande. I Västra 
Husby, Gårdeby och Östra Ryd har vi bett till 
och lovsjungit Gud sedan medeltiden, dvs 
långt innan det fanns ett Sverige att tala om. 
I hundratals, ja nästan tusentals, år har män-
niskor döpts, vigts och begravts i kyrkans 
hägn. Varje generation har gemensamt sett 
till att traditionen och budskapet om Jesus 
Kristus lämnas vidare till nästa. En hel del ser 
annorlunda ut idag – en hel del är påfallande 
likt. Vår utmaning och uppgift är att vara en 
livskraftig och hållbar länk i denna fantastiska 
kedja av gudstro och sammanhållning. Du 
behövs i detta viktiga arbete! 

Östra Ryds församling har en ovanligt ung 
medlemsskara, framförallt för att vara en 
landsbygdsförsamling. Vi har en högre andel 
barn och unga och en lägre andel äldre än 
många jämförbara församlingar. Detta vill vi 
ska prägla vår verksamhet. I höst utökar vi 
därför vår fina barnkörverksamhet med ännu 
en grupp, vi startar en aktivitetsgrupp för      
åk 3-6 i Västra Husby och erbjuder två konfir-
mationsspår; en mer traditionell och en med 
fotbollsinriktning i samarbete med våra lokala 
idrottsföreningar. Här och nu skulle jag vilja slå 
ett extra slag för konfirmationen. 
 
Som ungdom i tidiga tonår erbjuds du möjlig-
heten att tillsammans med andra få hjälp att 
fundera över livets stora frågor. Vad är det att 
vara människa? Vem är Gud? Var annars får du 
möjlighet till det? Som förälder erbjuds du 
möjligheten att uppmuntra ditt barn till att 
erhålla en utvecklande, stärkande och beri-
kande erfarenhet – med ljus, glädje och Jesu 
människokärlek i fokus. Att få vara med i ett 
varmt, öppet och livsbejakande sammanhang 
är något vi alla behöver, inte minst våra unga. 
Vi som föräldrar har ett stort ansvar och i  
konfirmationen en skimrande möjlighet att ge 
det uppväxande släktet trygghet, tro och 
tradition. Så att de i sin tur kan göra likadant 
när de en dag blir föräldrar. Ta chansen! 
  
Vi kan se hoppfullt på framtiden tillsammans 
med Gud. Det finns en drivkraft i Gårdeby, 
Östra Ryd och Västra Husby som vi gemen-
samt skall ta vara på – för samtiden och fram-
tiden. Jesu Kristi kyrka växer så det knakar 
över hela världen. De miljarder döpta vi är 
idag, började en gång för länge sedan med elva 
helt vanliga människor i ett land långt bort. Vi 
är betydligt fler än elva i Östra Ryds församling 
– låt oss ta fasta på det! 
  

             Erik Gruvebäck 

        kyrkoherde i Östra Ryds församling 
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 OLLE HILLEBERG, PENSIONÄR 

Här sitter vi i sakristian i Östra Ryds kyrka för en 
intervju inför dagen då Olle Hilleberg efter 22 år 
lämnar kyrkvaktmästartjänsten. Men det hela 
liknar mer ett samtal, detta eftersom en av  Olles 
goda förmågor är att just att samtala. Det kan så 
många besökare på kyrkogård och kyrka intyga. 
Jag försöker styra upp det hela med att fråga om 
han minns första arbetsdagen 20 mars 2000? 

-Jovisst, ny på platsen och jag visste inte riktigt 
vad jag skulle göra. Som tur var hade vikarien på 
tjänsten, Katarina Hansson, fått möjlighet stanna 
ett tag för att handleda nybörjaren. Också gamle 
vaktmästaren Janne Stjernstedt fanns tillgänglig 
på telefon vid akuta problem.  

Det blev en blöt första sommar, regnstället var 
på varje dag. Då fanns inte mobiltelefoner, en 
nymodighet som förändrat arbetet, att vara  
tillgänglig för församlingsborna har alltid varit 
viktigt för Olle. Ensamarbetet byttes sakta men 
säkert mot att ingå i ett arbetslag, där kyrkogår-
den var en viktig del. Ofta hjälpte kyrkvaktmäs-
tarna varandra vid svårare eller större arbeten, 
men mycket måste klaras av på egen hand. 

Olle talar gärna om ”grön diakoni” dvs möten, 
som vid val av gravplats eller ett samtal med den 
som passerar kyrkan. Kommer man vid kaffe– 
rasten kan man bli bjuden på en kopp också.  

Vad kommer du att sakna nu när du ska gå in i 
det nya skedet av ditt liv? Olle tänker länge innan 
han svarar :                  

-Ingenting egentligen! Jag fortsätter ju sjunga i 
kyrkokören och jag har en tanke om att göra en 
ideell insats som kyrkvärd i framtiden. Jag tycker 
nog väldigt mycket om Svenska Kyrkan och vill 
vara rädd om den.                                                          

Utöver det då, vad ska du ägna dig åt? Vardagar-
na? Vad ska du göra då?                                          

-Jag ska ta hand om och laga mat åt min fru An-
neli, som arbetar hemifrån, och trädgårds-  ar-
bete hemma förstås. Så sjunger jag ju i en kör till, 
är med i bärarlaget och det blir  en och annan 
begravning där man önskar solosång. 

Jag noterar att pensionärskalendern kommer att 
vara fulltecknad och  ställer så den sista frågan:                              
-Vad har varit det bästa, roligaste minnet från 
alla dessa år som kyrkvaktmästare?                                           
Olle tänker länge igen, men så kommer svaret  
med ett stort leende: 

-Att få uppskattning för en välskött kyrkogård! 

Och vet du Olle, precis så vill jag avsluta genom 
att framföra församlingsbors varma tack för det 
du gjort för både levande och döda. TACK!                            
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TOVE GAWELUND - NY KYRKVAKTMÄSTARE 

                                        

 
”Ingen idrottsman kan få segerkransen                                                   
om han inte följer reglerna”                                                                  
Så står det i Bibeln, 2 Tim2:5  

Tisdagen den 23 augusti börjar vår nya aktivitetsgrupp         
Sport QL.  Det kommer att vara en aktivitetsgrupp för 
barn i årskurserna 3-6. Under våra träffar kommer           
barnen bland annat att få testa på olika sporter, vandra i 
naturen och prata om ämnet Tro inom sport. 

 Hur ser en träff ut?                                                            
Vi kommer att utgå ifrån Hylingevallen i Västra Husby  
och vi börjar 16:00 så kom gärna några minuter tidigare. 

16:00 Samling upprop 

 

 

 

 

Välkommen till församlingen!                                
 

Vem är Tove Gawelund?              

-En trädgårdsmästare som brinner 

för kulturhistoria, biologisk mång-
fald och mänskliga möten,                       
Jag är gift och har två barn, vi har 
nyligen flyttat tillbaka till Öster-
götland efter att ha bott i Kalmar-
trakten i sju år. Fritiden ägnas åt 
familjen, men får jag tid över-
sjunger och skriver jag gärna.                                                          
Jag har under mitt yrkesliv arbetat 
mest inom trädgård, men även i 
andra yrkeskategorier så som 
äldreomsorg och barnomsorg.              
 
Vad ser du fram emot i din roll som 
kyrkvaktmästare i Östra Ryds för-
samling?                                        

-Att få lära känna kyrkorna, deras 
kyrkogårdar, ta del av deras histo-
ria och träffa församlingsborna. 

Vad har du för erfarenhet av       
församling och kyrka? 

Kyrklig verksamhet har följt mig 
genom hela livet, från barndomen 
i kyrkans barntimme, konfirmat-
ion, olika körer och på senare tid 
även yrkesliv . Jag har under de 
senaste åren arbetat som träd-
gårdsingenjör i Södermöre pasto-
rat i Växjö stift. Ett väldigt gi-
vande och roligt arbete.   

Jag började som kyrkvaktmäs-
tare och trivdes väldigt bra i 
den rollen. Under min träd-
gårdsmästarutbildning skrev jag 
ett specialarbete om kyrkogår-
dens historia, med aspekter på 
framtiden; förändringar i klimat 
och samhälle, hur man kan möta 
dessa och samtidigt bevara kul-
turarvet på kyrkogården.                                  

Vem är Jesus för dig? 

-En modig man som kämpade 
för alla lika värde och särskilt 
kvinnor och barns rättigheter. 
Att alla har plats i Guds rike. 

Vad vill du hälsa församlings-
borna i Östra Ryd Gårdeby och 
Västra Husby?  

- Det ska bli roligt att ses! Jag 
ser fram emot prat om stort 
och smått, mellan himmel och 
jord. 
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Foto: Andebark.se 
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Torsdag  18 aug 09.00                                                                                                                   
MORGONBÖN  i Västra Husby kyrka 

Söndag  21 aug    18.00                                                                                                                                   
MUSIKMÄSSA  i Östra Ryds kyrka  
”Hela världen sjunger”  Gruvebäck  

Söndag  28 aug 18.00                               
GUDSTJÄNST  i Västra Husby kyrka                                    
Välkomnande av årets konfirmander!                                                   
Svensson 

Torsdag   1 sep 09.00                                                                                                                               
MORGONBÖN  i Västra Husby kyrka 

Söndag  4 SEP 11.00                                                                                                                                                    
GUDSTJÄNST  i  Östra Ryds kyrka                                                                                                                
Avtackning av Olle Hilleberg och väl-
komnande av Tove Gawelund. Kyrklunch 
i församlingshemmet. Gruvebäck                                                                                                                                 

Tisdag  6 sep 12.00                                                                                                                                            
SOPPLUNCH  i Ö Ryds församlingshem                                                                                                      
se sid. 12       

Söndag  11 sep 11.00                                                                                                                              
MÄSSA  i Västra Husby kyrka                
Konfirmanderna medverkar. Svensson                                         

Torsdag  15 sep 09.00                                                                                                                                 
MORGONBÖN  i  V Husby kyrka              

 

 

som händer i höst 

 

 

Söndag  18 sep 11:00                                                                                                            
GUDSTJÄNST  i Gårdeby kyrka                                                                                                              
Kyrklunch och ”Söndagssskola för vuxna”                                                                                               
Svensson   

Söndag  25 sep 17.00       (Obs. tiden!)                                   
MÄSSA i Östra Ryds kyrka                                                
Kyrkoherdemottagning med biskop Martin 
Modéus. Gruvebäck. 

Torsdag  29 sep   09.00                         
MORGONBÖN  i Västra Husby kyrka.   

Söndag  2 okt 11.00                                
MÄSSA i Västra Husby kyrka. Gruvebäck. 

Söndag   2 okt 18.00                              
MUSIKGUDSTJÄNST  i Östra Ryds kyrka                                 
Domkyrkoorganist Sara Michelin, orgel.      
Gruvebäck. 

Tisdag  4 okt 12:00                                
LUNCHMUSIK i V Husby kyrka                          
se sid. 12  

Söndag  9 okt 11.00                                     
GUDSTJÄNST FÖR SMÅ OCH STORA            
i  Östra Ryds kyrka                                     
Barnkören HAPPY medverkar. Svensson                 

Torsdag 13 okt 09.00                           
MORGONBÖN i Västra Husby kyrka 

GUDSTJÄNSTVÄRDAR SÖKES! 

Vi behöver bli fler i vårt härliga gudstjänstvärdsgäng! Som gudstjänstvärd är man med och 

hjälper till på olika sätt i våra gudstjänster, var och en efter sina förutsättningar. 

Kan du tänka dig att hjälpa till? Kontakta kyrkoherde Erik Gruvebäck så berättar han mer. 
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JULDAGEN 

Söndag  16 okt  11.00                                   
MÄSSA  i Västra Husby kyrka                        
Svensson  

Söndag  23 okt 11.00                                  
GUDSTJÄNST i Östra Ryds kyrka         
Kyrklunch och ”Söndagsskola för vuxna”  
Gruvebäck 

Torsdag 27 okt 09.00                               
MORGONBÖN i Västra Husby kyrka  

Söndag 30 okt 11.00                         
MÄSSA  i Gårdeby kyrka                            
Konfirmanderna medverkar. Svensson 

Tisdag 1 nov  12.00                      
Sopplunch  i Gårdeby församlingshem     
Se sid. 12 

Fredag  4 nov 13.00 - 17.00           
ÖPPEN KYRKA med kaffeservering                     
i Östra Ryd och Västra Husby  

 

.           

Allhelgonahelgens gudstjänster:                   
Lördag  5 nov                                           
11.00    MINNESGUDSTJÄNST            
  i Gårdeby kyrka. Gruvebäck 

15.00 MINNESGUDSTJÄNST  
  i Östra Ryds kyrka                     
  Kyrkokören sjunger. Gruvebäck 

18.00 MINNESGUDSTJÄNST                         

  i Västra Husby kyrka.Gruvebäck              

 

Söndag  6 nov 15.00                                      
Husförhör i Gamla Hemmet, Västra Husby  
Gruvebäck  

Torsdag  10 nov 09.00                               
MORGONBÖN  i Västra Husby kyrka  

Söndag   13 nov 11.00                              
MÄSSA  i Västra Husby kyrka             
Kyrklunch och ”Söndagsskola för vuxna” 
Svensson 

Söndag  20 nov 11.00                             
GUDSTJÄNST  I Östra Ryds kyrka           
Konfirmanderna medverkar.  Svensson 

Torsdag 24 nov 09.00                             
MORGONBÖN  I Västra Husby kyrka 

 

Kyrkan! 

MORGONBÖN & BIBELSAMTAL                                   

Under hösten samlas vi till morgonbön med 

samtal utifrån  kommande söndagens bibel-

texter. Vi ber för bygden och världen och 

försöker gemensamt klura ut vad Gud vill 

säga oss. Klockorna ringer samman i Västra 

Husby kyrka kl 09.00 varannan vecka. 

Varmt välkommen! 

Söndag  13 nov  15.00                         
MUSIKGUDSTJÄNST I Östra Ryds kyrka   
Musikalen ”Jakten på den försvunna 
psalmskatten” med barnkören HAPPY och 
Kyrkokören under ledning av Anna Sköldh.                  
Svensson.                             



 

3/2022   MELLAN HIMMEL OCH JORD      10 

VAD VILL GUD ATT VI SKA GÖRA? 

”För varje församling ska det      
finnas en församlingsinstruktion.
(Kyrkoordningen kap. 57 §5) 
 
I Svenska kyrkans regelverk –           
kyrkoordningen – regleras            
kyrkans verksamhet på alla nivåer: 
nationellt, stift, pastorat och           
församling.   
 
 Sedan en tid tillbaka ska samtliga 
församlingar ta fram en församlings-
instruktion; ett slags strategi-      
dokument som anger hur den lokala 
församlingen tänker sig att arbetet i 
Herrens vingård ska se ut de            
närmaste åren. Att församlingsin-
struktionen är flerårig ska säkerställa 
att verksamheten är långsiktigt och 
genomtänkt.                                              
 
Rent praktiskt går det till så att     
församlingen med jämna mellanrum, 
ca fyra år, arbetar fram ett förslag till 
ny instruktion. Detta arbete leds av  
kyrkorådet och kyrkoherden.                      
Därefter ska förslaget godkännas av 
kyrkofullmäktige och kyrkoherde var 
för sig för att sedan kunna skickas till 
Linköpings stifts domkapitel.   
 
Det är domkapitlet som formellt  
utfärdar församlingens förslag till 
instruktion. När detta skett träder 
den nya församlingsinstruktionen i 
kraft. Dess innehåll är bindande för 
samtliga beslut som tas på försam-
lingsnivån. Vill vi under gällande för-
samlingsinstruktion göra undantag 
eller avsteg från densamma, behöver 
vi be domkapitlet ändra i instruktion-
en. 
                                                                

Det kan kanske verka en smula fyrkan-
tigt, men tanken bakom är klok.           
Kyrkans arbete får inte bli nyckfullt och 
allt för beroende av enskilda individer 
eller grupper i församlingen.  
 
Folkkyrkotanken bygger på att vi arbe-
tar brett, långsiktigt och eftertänk-
samt. Evangeliet kan vara nog så radi-
kalt, men kyrkans arbetssätt ska i 
grunden vara tryggt och stadigt. 
 
”Mycket har hänt sedan ni sist tog 
fram er församlingsinstruktion, både i 
den globala världen och i våra försam-
lingar. Nu står ni inför utmaningen att 
på nytt formulera er kring visioner och 
mål, och beskriva hur ni vill vara Kristi 
kyrka på just er plats. Det som ska 
vägleda er i ert viktiga arbete att 
främja församlingens liv. 
Att arbeta fram en församlings
instruktion är på många sätt en ge-
mensam upptäcktsresa där vi kan få 
syn på nya saker i församlingens liv. 
Vad vill Gud med er församling? Hur 
lever församlingen hoppfullt idag? 
Vilka prioriteringar kan göras för att 
möjliggöra varje människa som bärare 
av kyrkan? 
Den gemensamma resan är minst lika 
viktig som slutresultatet. Genom sitt 
sätt att leva visade Jesus på samtalet 
som ett sätt att känna igen evange-
lium: Medan de gick där och samtalade 
och diskuterade kom Jesus själv och 
slog följe med dem. (Luk 24)” 
 
Så skriver vår biskop Martin med an-
ledning av församlingens arbete med 
sin instruktion. Jag vill lyfta ut två   
meningar som särskilt viktiga. 
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 ÖPPETTIDER                            

Församlingshemmet 11.00-15.00  

Torsjö Loge   11.00-16.00               

Affärn  10.00-16.00                            

Discogolfbanan från 10.00              

ÖSTRA RYDSDAGEN                                                 
I år förläggs Östra Ryds Dagen den 20 aug på flera platser, nämligen                                                         

Församlingshemmet, Discogolfbanan, Affärn och Torsjö loge. 

Kom och ta dig tid att besöka de 
olika platserna, möt engagerade 

Östra Rydsbor som presenterar sin 
verksamhet eller sitt hantverk,  

Folkmusik och servering.   

1. Vad vill Gud med er församling? 
Varje församlingsmedlem har säkerligen 
sitt eget svar på denna fråga. Det finns 
inte ett utan många svar. Men inte vilka 
svar som helst. Vi har Guds Ord och kyr-
kans tradition som vår övergripande in-
struktion och ledstjärna. Men hur vi tol-
kar och förhåller oss till detta kan skilja 
sig åt. Men här handlar det mindre om att 
komma fram till det exakta svaret på 
frågan och mer om att använda just 
denna fråga som ett grundläggande för-
hållningssätt. Det handlar inte främst om 
vad du eller jag vill med församlingen – 
det är Guds vilja vi i tro och ödmjukhet 
gemensamt ska försöka utröna. Och 
detta utforskar vi bäst tillsammans; 
öppna för olika perspektiv och erfaren-
heter. När vi kommer fram till en gemen-
sam tolkning—då blir det bra! 
  

2. Den gemensamma resan är minst 
lika viktig som slutresultatet. 
Församlingsinstruktionen i sin slutgiltiga 
form kan vara en god hjälp för försam-
lingens viktiga arbete att göra Guds vilja 
verklig i församlingen.  

Samtidigt är ofta vägen mot målet lika    
givande som målet i sig. I arbetet med     
instruktionen ska vi sträva efter att så 
många röster som möjligt kommer till 
tals.  
 
Alla får inte vara med och formellt be-
stämma, men alla får vara med och 
tänka och tycka. Så vill jag därför avsluta 
dessa rader med en uppmaning: ta till-
fället i akt! Jag och många med mig i 
församlingens styrelse vill inget hellre än 
att lyssna till konstruktiva tankar. Men 
om inget sägs kan inget höras...                          
 
Varmt välkommen till våra samlingar, 
gudstjänster och andra forum under 
hösten – tillsammans med varandra och 
Gud Fader själv ska vi bygga Kristi för-
samling i Östra Ryd, Gårdeby och Västra 
Husby. Gud vill det! 
  
                
   Din kyrkoherde, 
                          Erik Gruvebäck 

Arrangörer: Hembygdsföreningen - Byalaget - Östra Ryds församling -                      

- Östergötlands spelmansförbund - Kulturkontoret i Söderköpings kommun 
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SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA 

Vi samlas till lunch med föredrag och                              
samtal efter gudstjänsten på söndagen                     

Höstterminens tema är   ”DEN TIDIGA KYRKAN”                                                  

Vi får höra om hur de allra första kristna levde, om 
hur kyrkofäder och  –mödrar tänkte och samtalar 
om vad vi kan lära oss idag av de som gått före.                                       

18 sept    Gårdeby       Nils Ola Svensson                            
23 okt   Östra Ryd         Erik Gruvebäck                                  

13 nov  Västra Husby  Nils-Ola Svensson 

KYRKOKÖREN 
Välkommen att sjunga i                                   

församlingens härliga kör! 

 Alla är välkomna,  bara sångarglädjen 

finns. Körledare: kantor Anna Sköldh 

 

Kören övar i Östra Ryds                                
församlingshem                                             

onsdagar 18.45 - 20.30 
                                                                               

Sjung för Guds skull!         

LUNCHTRÄFFAR                                                                             
Mat, andakt och underhållning för alla åldrar och smaker. 

 Tisdag 6 sep   12.00    Östra Ryd        Sopplunch      Erik Gruvebäck sjunger och berättar 
             om  Ruben Nilsson till dragspel. 
 
 Tisdag 4 okt    12.00    Västra Husby  Lunchmusik    Anna Sköldh med vänner musicerar,      
                         lunchsmörgås serveras. 
   
 Tisdag 1 nov   12.00    Gårdeby          Sopplunch      Nils-Ola Svensson sjunger och berättar. 
¨ 
 Tisdag 6 dec   12.00    Östra Ryd        Grötfest          Överraskningsprogram med jultema. 

ASPVEDENS           

KYRKLIGA              

SYFÖRENING 

Vi är en aktiv syförening i Ö Ryds församling. Vi utbyter              

erfarenheter, hjälper varandra och får en stund tillsammans med 

inspiration och många goda samtal, fikar och firar en liten andakt. 

 14 sep  hos Meta Roxström,  Fridhem                                          

 12 okt  i Gårdeby församlingshem, Marie-Louise Johansson 

   9 nov  hos Iris Karlsson, Bubbetorp 

Ordförande är Eva Nordh Furenhed  för mer info: tel 011-750 14 
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”Låt barnen komma till mig” 
säger Jesus i evangelierna.  

I församlingen har barnen en självklar plats och 
vår strävan i Östra Ryds församling är att kunna 
ta frälsaren på orden och erbjuda plats åt barn i 
olika åldrar och med olika intressen.  

I våra familjegudstjänster samlar vi idag stora 
skaror vilket är väldigt roligt. Vår härliga                
barnkör ”HAPPY” är grundförutsättningen för 
detta och till hösten lägger vi ännu mer resurser 
på barnens sångglädje. Eftersom så många barn 
vill vara med och sjunga finns nu tre grupper 
under ledning av Anna Sköldh.  

Vi är glada att kunna fortsätta med                            
Öppen Förskola i Östra Ryd och återstarta 
Parkleken i  Luddingsbo. Här samlas föräldrar 
och yngre barn för en stunds gemenskap. För-
samlingsassistent Andreas Tinglöf leder dessa 
träffar.  

Nytt för i höst är också QL – en aktivitetsgrupp 
vid Hylingegården i Västra Husby, som främst är 
utomhus, med olika sporter och friluftsliv i    
fokus. Denna grupp är öppen för barn i åk 3-6.                                                                                    
Andreas Tinglöf är kontaktperson och grupple-
dare. Läs mer på sidan 5. Vi hoppas att på detta 
sätt samla många av  församlingens barn till 
glädje och utveckling!  

HÖSTENS BARNGRUPPER 

BARNKÖREN  HAPPY 

 Onsdagar 15:15 - 16:00                                                                

 Ö Ryds församl.hem    för åk. F - 3  

 info & anmälan  Anna Sköldh, se sista sidan 

 Onsdagar  16:15 - 17:00                                          

 Ö Ryds församlingshem för åk. 4 - 6

 info & anmälan Anna Sköldh 

 Torsdagar 17:00 - 17:45                                      

 Västra Husby kyrka  för åk. F - 3

 info & anmälan Anna Sköldh                                                                              

 HAPPY STARTAR VECKA  35 

ÖPPEN FÖRSKOLA 

                                                                        

 Onsdagar  09:30 - 11:30        

 Parkleken i Luddingsbo 

 Fredagar  09:30 - 11:30                           

 Östra Ryds  församlingshem  

 Andreas Tinglöf leder grupperna. 

ÖPPEN FÖRSKOLA STARTAR VECKA 36 

Kom upplev musikalen i Östra Ryds kyrka 13 nov 

Barnkören HAPPY och Kyrkokören tillsammans 
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Alla överlevde dock exkursionen och 
kunde bege sig i samlad tropp till 
nästa utflyktsmål i Uknadalens 
grönska – Smultronboda fårgård. 
Här fick vi klappa de söta flasklam-
men och bjöds på en fantastisk mål-
tid med hemlagade och närproduce-
rade produkter. Ett utflyktstips! 
 

Mätta och glada for vi vidare på  
små vindlande vägar tills vi kom åter 
till Ukna kyrkby för att besöka den 
vackra kyrkan och dess kyrkogård. 
På kyrkogården förfasades vi över 
småskollärarinnan Lydia Karlssons 
sorgliga gravsten med inskriptionen: 
”Ensam i livet. Ensam i döden. Sörjd 
av ingen”. 

Men vi hämtade oss snart med 
hjälp av Ukna kyrkas ljusa och 
hoppfulla kyrkorum. I tornet 
ringer än i denna dag landets 
tredje äldsta kyrkklocka i bruk. 
Kyrkoherden bjöd på några lokala 
Pelle Fors-toner från den nyre-
noverade kyrkorgeln. 
 

Dagen avslutades därefter med 
kaffe och kaka på fiket ”Mor & 
Dotter” i Falerum. 
Fyllda av intryck, mätta och be-
låtna kunde vi sedan bege oss 
mot nordligare breddgrader igen. 
  

          Text & foto Erik Gruvebäck 

Målet för församlingens personal-
utflykt i början av juni var ganska 
givet, givet den nya kyrkoherdens 
ursprung och hemvist. Sålunda 
styrdes kosan söderut, mot den 
fagra Uknadalen. 
 

Först togs vi emot av greve Woll-
ter Stackelberg som engagerat 
berättade om släkten och godset 
Stensnäs. Vi fick också beskåda 
den vackra och i ursprungligt 
skick bevarade bönsalen på        
Stensnäs, som ”läsargreven”     
inredde i mitten av 1800-talet. 
Läsargreven hette egentligen 
Adolphe Stackelberg—varmt tro-
ende och personligt bekant med 
väckelsegestalter som Rosenius, 
Waldenström och Fjellstedt som 
regelbundet besökte Stensnäs. 
 

Efter en stärkande kaffetår och 
morgonbön begav sig vår trupp in 
i berget, närmare bestämt Ste-
nebo gruva. Det är spännande att 
vandra de ca 90 trånga     metrar-
na genom stollgången in i det 
öppna gruvschaktet. Vår kommi-
nister Nils-Ola skulle prompt ut på 
de hala stockarna i det vatten-
fyllda gruvschaktet med 40-50 
meter ner till botten…  

EN DAG I UKNA 

 

GUDSTJÄNSTER PÅ ASPGÅRDEN                              

Varje fredag är det gudstjänst, mässa eller           

sångstund tillsammans                                                           

med de boende på  Aspgården,                                          

vårt fina äldreboende i Östra Ryds.                                  

Ansvaret för detta delas som vanligt av                     

Östra Ryds församling och                                               

Betaniaförsamlingen.                                                 

Vi får hoppas att eventuella restriktioner            

inte påverkar detta, samtidigt som vi uppmanar 

till vaccination för dig som ännu inte gjort det!              

Vi är ju rädda om varandra, eller hur? 

KOM OCH 

SPELA BOULE 

MED OSS 

Torsdagar mellan 10.30 - 12.30                   

spelas det boule                                                      

på den fina boulebanan vid                              

Östra Ryds församlingshem.                           

Inga förkunskaper krävs!                                       

En kaffepaus  hinns det med i ”halvtid” -

ta med eget fika.                                                                                  

Välkommen, det finns plats                                   

för fler spelare! 
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C A B 

D E F 

 

UR KYRKBÖCKERNA 

   DÖPTA  
   23 apr  Ellie Schepler Falk  Östra Ryds kyrka 
   21 maj Achilles Karlsson   Gårdeby kyrka 
   4 juni  Maja Lundell   Östra Ryds kyrka 
   4 juni  Zelda Lagerbäck  Häradshammars kyrka 
   5 juni  Ellen Kronmar  Västra Husby kyrka 
   18 juni Evelyn Björling Nilsson Västra Husby kyrka 
   2 juli  Nicolai Jakobsson  Östra Ryds kyrka 
   2 juli  Douglas Jakobsson  Östra Ryds kyrka 
   10 juli  Odilie Podéus Kemle  hemma i trädgården 
   16 juli  Ture Karlsson   Västra Husby kyrka 

 
   KONFIRMERADE                                                                              
   14 maj Nellie Ringdahl  Västra Husby kyrka 
   14 maj Nathanael Larsson,  Västra Husby kyrka 
   5 juni  Ulrika Franzén  St Olai kyrka 
 
   VIGDA           

   4 juni  Maria Svensson  och Mattias Andersson       Västra Husby kyrka                   
   23 juli  Jeanette Andersson och Johan Bengtsson     Östra Ryds kyrka 
   23 juli  Sanna Ejderud och Christoffer Sjöbergsson  Västra Husby kyrka                            
   30 juli  Malin Näsström och Johan Roxström     Västra Husby kyrka 

 
         VIGDA TILL VILA                                                                               
   17 juni Annica Karlsson  Östra Ryds kyrka 
   1 juli  Henrik Hjärtström  Gårdeby kyrka                                       
   5 aug   Lars Pettersson  Östra Ryds kyrka 

 

FRILUFTSGUDS-

TJÄNST                           

SOMMARMINNE 

Tradition, trivsel                 
präst och musiker; allt i 
ett- Erik Gruvebäck                               
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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  och 

Fastighetsansvarig        

070-259 66 88 

helen.lilja 

@svenskakyrkan.se                                                                                     

TOVE GAWELUND    

Kyrkvaktmästare              

072 - 212  4930                                 

ANDREAS TINGLÖF    

Församlingassistent              

070 - 318 34 12                        

andreas.tinglof                 

@svenskakyrkan 

 

 

 

KYRKSTIGENS                        

FÖRSKOLA   

073-070 03 55      

kyrkstigens.forskola              

@svenskakyrkan.se 

CAMILLA KARLSSON           

Rektor förskolan                               

070-300 81 75                           

camilla.karlsson2        

@svenskakyrkan.se  

FÖRSAMLINGSHEM 

ÖSTRA RYD  

011-721 77 

SWISH   kollekt/gåva                        

123 006 23 31            

 

 

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, 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 Erik Gruvebäck  TRYCK Tellogruppen, Söderköping 

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

