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UTMANINGAR SOM SKAPAR
MÖJLIGHETER
Plötsligt är kalendern tom.
Allt som var inplanerat har strukits eller blivit
uppskjutet på obestämd tid.
All social kontakt har blivit så minimerad att
jag knappt kan fylla en hand med de
människor jag träffar under en vecka.
Allt det vi brukar göra, fungerar inte just nu.
Svenska kyrkan har en lång tradition av
socialt arbete. Varje vecka möter vi många
barn och ungdomar, både i skola och på
fritids. Vi skapar mötesplatser för de äldre
och finns med både i livets ljusa och svåra
stunder.
Varje söndag i århundraden har människor
samlats till gudstjänst i landets kyrkor för att
samtala om liv och tro.
Men så kom restriktionerna,
de slog ner som en bomb och blåste ut allt
som var planerat.
Kalendern blev tom och kyrkobyggnaden lika
så. Men uppdraget är det samma. Frågan är
bara hur kan vi vara en närvarande relevant
församling i tider då vi inte får träffas?
De nya omständigheterna tvingade oss att
tänka om. Istället för att träffas i kyrkan varje
söndag lägger vi nu ut våra gudstjänster på
webben. Plötsligt hittade vi en ny kanal att
vara kyrka på! En kanal som vi aldrig hade
hittat om det inte vore för dessa nya utmaningar.

Visst det är lite bökigt och inte alls samma
sak som att träffas på riktigt, men
hundratals personer ser våra gudstjänster
varje vecka och ges ett tillfälle att reflektera
över tro och liv. På det här sättet ges
många fler möjligheter för människor att
vara med på våra gudstjänster.
Utmaningen skapade nya möjligheter.
Och givetvis vill vi fortsätta att sända
gudstjänsterna över webben även när
restriktionerna är borta.
Så istället för att förbanna alla utmaningar
som finns runtomkring oss just nu, låt oss i
stället tacka för dem.
Tacka dem för nya möjligheter,
för tid att reflektera,
tid att växa och öva sig i tålmodighet.
Tack för nya sätt att fylla en
tom kalender på.

”Så var tapper och stark!
Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt.
Herren din Gud är med dig
i allt vad du gör.”
Jos 1:9

Jennie Rasmussen
församlingspedagog
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VÄSTRA HUSBY KYRKBY - EN TILLBAKABLICK

Västra Husby gamla kyrka som invigdes 1820.
Klockargården framför kyrkan fanns redan på
1700-talet. Den användes en tid som skolmatsal
och därefter som församlingshem på 1960 och
70-talet. Huset revs under 1990-talet.

Västra Husby kyrkby från ovan!
Bilden är troligtvis från 40-talet. Lägg märke till
trädkransen inte bara runt kyrkogården men även
runt nuvarande församlingshemmets trädgård.

Västra Husby gamla kyrka som den såg ut efter en
renovering gjord 1902. Det var denna kyrka som
brann ner 1976 då bara väggarna blev kvar. Tornet
blev skadat då klockorna brakade ner. Många lösa
inventarier räddades inför en stor renovering.

Västra Husby gamla prästgård med de fina
snickerierna. Detta vackra hus revs på 1950talet och en ny bostad åt prästen byggdes på
samma plats.
Arrendatorsbostaden med gamla prästgården i
bakgrunden.
I arrendatorsbostaden bodde en Norrbom och
därefter Laila och Ingemar Johansson. Idag bor
sonen John Johansson med familj där.
Prosten Sigurd Strid med hustru Ingrid bodde i
prästgården mellan 1930 och 1962.
Sista prästparet som bott där var Yvonne och
Kurt Enström som flyttade in 1981.

Tack Orvar Halldin för hjälp med denna sida!
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HÖGTIDLIG INVIGNING
Måndagen den 18 januari kl 9.30 fanns det mycket glädje och förväntan i luften.
Temperaturen låg på ett par minusgrader och solen gömde sig djupt bakom de
grå molnen. Utanför entrén till församlingshemmet i Västra Husby samlades
åtta föräldrar med barn, förskolepersonalen samt undertecknad
för att inviga Kyrkstigens förskola!
Vi anställde en förskolerektor som i sin tur anställde tre pedagoger som är det gäng som nu drar
igång förskoleverksamheten, allt enligt skollag och
läroplan. Vi är så tacksamma för vi tycker att det
är de bästa pedagogerna som har kommit för att
jobba i Kyrkstigens förskola. De vill göra allt för att
barnet ska få möjlighet att ”bli sitt bästa jag” som
rektor Camilla uttrycker det. Ja, vem vill inte bli sitt
bästa jag?!

Vi stod framför den gamla skolbyggnaden från slutet
av 1800-talet som både var skola fram till mitten på
70-talet då barnen fick flytta över till den nybyggda
skolan men även varit mötesplats för kommunfullmäktige under den korta period (1951-1972) som
Gårdeby, Östra Ryd och Västra Husby utgjorde
Aspvedens kommuns.
Därefter har huset övervåning använts som församlingsexpedition och bottenvåningen till större och
mindre samlingar för alla åldrar och alla möjliga festligheter.
Idag kan man säga att cirkeln är sluten då nedre
våningen återigen används som skola - förskola - för
barnen i vår bygd.

Så var det dags att klippa bandet som bestod av
regnbågens alla färger. Vi vet ju att regnbågen
syns när solens ljus reflekteras i miljarder små
regndroppar. Det är ändå märkligt att solens vita
och varma ljus består av alla regnbågens färger.
Jag tänker mig att vi människor är de där små
regndropparna i olika färger. Några är korta och
andra är långa, några är kantiga och andra är
runda, några är sura och andra är glada, några är
blå och andra röda men alla får vara med och alla
är lika viktiga. För om vi samlar ihop alla regnbågens färger så kan vi återskapa solens varma ljus
men om någon eller några färger fattas blir inte
ljuset komplett och inte så vitt.
Alla behövs och alla får vara med.
Kyrkstigens förskola är en förskola för alla!
Pontus Mårtensson, kyrkoherde

När kyrkoråd och kyrkofullmäktige väl fattat beslutet
att starta förskola gick ombyggnaden i raketfart. På
otroliga två och en halv månad revs väggar och nya
sattes upp samtidigt som tak och golvytor, rör och
elledningar förnyades och allt anpassades för de små.
Och resultatet blev fantastiskt fint och ändamålsenligt.
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Vår tillvaro håller andan, vi trevar med kraftlösa tag.
I väntan som saknar riktning blir framtiden sårbar och vag.
Vet inte vad som är säkert, vårt landskap förlorar kontur.
Att leva i isolering hör inte till mänskans natur.
Vår framtid är alltid okänd, men hoppet är aldrig tabu.
I ovisshet lever tillit, den tid som vi har är just nu
Kerstin Hesslefors Persson och Karin Wall-Källming
Foto: Andebark.se

BLEV DU NYFIKEN PÅ NYA FÖRSKOLAN?
Visst blir man nyfiken på hur den nya Kyrkstigens förskola ser ut?
Här är en liten titt in i församlingshemmets ombygda nedervåning!
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NILS-OLA SVENSSON, PRÄST
Låt mig få presentera församlingens nya komminister, alltså nye prästen Nils-Ola Svensson
som ska börja arbeta här snart!
Fakta:
Nils-Ola växte upp i en präst och
kyrkomusikerfamilj i Kristianstad och har på
olika vägar hamnat i Östergötland och blivit
Östra Husbybo!
Förklaringen är enkel: Kärleken!
Det vill säga hustrun Lisa som härstammar från
Vikbolandet och Lönö.
Nils-Ola är 43 år och fyrabarnsfar, tre söner
och så en liten dotter. Nu vet vi det!

Prästvigningen skedde 2015 i Växjö domkyrka
efter en livsresa via olika ämnesstudier för att till
sist stanna vid teologin. Kanske inte helt självklart
efter att ha upplevt faderns yrkesliv, med prästens roll att ständigt vara tillgänglig och alla förberedelser inför förrättningar och predikningar.
Som barn fanns en tanke och dröm om att bli
snickare, tanken väcktes vid ett lekstugebygge!
Nils-Ola fortsätter; som vuxen kom ändå känslan
ikapp, längtan till och att själv ta steget till att bli
präst. För Gud har en förmåga att kalla men
också vänta tills det är dags att säga ja och gå dit
man blir sänd. Att som präst då veta att jag är i
Guds tjänst, att jag är sänd av Gud ger trygghet.
Vad är den bästa stunden i yrkeslivet?
Nils-Ola funderar länge; Det är svårt med bara en
sak, det är så mycket som är fantastiskt. När man
får se människor lyftas, när jag fått vara ett redskap t.ex. vid begravning och se att det verkligen
betydde något för den som var djupt i sorgen.
Eller när människors olika gåvor kan användas i
gudstjänsten, kyrkvärdar, textläsare, eller konfirmander som kan sköta ljudet och ljuset i gudstjänsten… listan kan bli lång.

Vad är den bästa stunden i privatlivet?
Naturligtvis allt med familjen, men sport och
musik är viktiga delar av livet också. Gitarren får
ofta finnas med och på frågan om favoritlag i
fotboll blir svaret Malmö FF - jag går snabbt
vidare.
Cykling är en annan favoritsport, och någon
minns kanske Pilgrimscyklingen i fjol med stopp
vid tolv kyrkor på Vikbolandet. Denna var initierad av Nils-Ola sedan VätternRundan ställts in
på grund av Corona. Här kan vi ju till våren
stoltsera med HällerstadsjönRunt inflikar jag, och
det känner Nils-Ola redan till!
Så då gör jag mig till tolk för alla GårdebyVästra Husby- och Östra Rydsbor och säger
varmt välkommen till vår församling, till byarna
och den landsbygd som du verkar trivas med.
Varför? Nils-Ola svarar att allt är mer ”hands
on”, nära till beslut och inga låsningar i tunga
system.
Du har redan noterat att det är mycket som är
på gång här och nu - och än mer när epidemien
är över, så spännande! Välkommen!
Text &foto Elisabet Larnemark
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Vi ses
på nätet!
Samtliga gudstjänster läggs ut söndagar kl 11:00
på församlingens Facebook sida :

ostrarydsforsamling
på församlingens hemsida :

svenskakyrkan.se/ostraryd
på församlingens Youtube-kanal :

Östra Ryds församling
Söndag 28 feb
FAMILJEGUDSTJÄNST
Jennie Rasmussen
Barn från barnkören
HAPPY medverkar

Söndag 7 mars
GUDSTJÄNST
Pontus Mårtensson

Söndag 21 mars
GUDSTJÄNST
Nils-Ola Svensson

Söndag 14 mars
GUDSTJÄNST
Nils-Ola Svensson

Söndag 28 mars
FAMILJEGUDSTJÄNST
Jennie Rasmussen
Barn från barnkören
HAPPY medverkar

KÄNDE DU DIN KYRKA?
Till er som satt
hemma och
gissade på förra
numrets bildgåta
Här kommer
de rätta svaren!
Gårdeby
altarrund
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Gårdeby
dopfunt

Östra Ryd
dopfunt

Östra Ryd
predikstol

V Husby
dopfunt

PRISLISTA GRAVSKÖTSEL mm
Gravskötsel (max 5 år i taget ) per år 1090 :- i detta ingår
vår– samt sommarplantering, klippning av gräs inkl. putsning runt
gravanordning, ogräsrensning i rabatt, puts av blommor i rabatt,
vattning, gödsling, påfyllning av jord, riktning av gravanordning
p.g.a. sättningar samt krattning av grusgrav.

Gravrätt

Vattning
Rensning av rabatt
Tvätt av gravsten
Riktning av gravsten
Dubbning av gravsten
Övrigt arbete

per år
per år
per tim
per tim
per tim
per tim

195:345:440:440:870:440:-

Höstplantering
Krans
Liggare
Planteringslåda

Ljung 4 st 280 :210:210:självkostnadspris

Förlängning

15 år

540:-

Askgravlund
Gårdeby Engångskostnad för löv inkl. gravyr
V Husby Engångskostnad för sten exkl. gravyr
Askgravlund Förlängning

25 år
25 år
15 år

1200:3200: 540:-

VÅRT TROFASTA FILMTEAM
När vi stod inför utmaningen att börja filma vår gudstjänster,
insåg vi ganska snart att vi behöver hjälp med att filma och
redigera filmerna. Och vi vände ss direkt till experterna:
Ungdomarna!
De är vana vid tekniken och gjort mycket film hemma privat.
Jag träffade Ella Klarin och Lisa Franzén när de konfirmerades
i somras och sedan dess har de varit vårt trofasta filmteam
På bilden ser ni Ella Klarin.
text&foto Jennie Rasmussen
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MARIAS DAGBOK
EN VANDRING FRÅN NASARET TILL BETLEHEM
Inför varje jul har vi som tradition att
bjuda in skolans yngre elever
åk F- åk 3 till en Julspel i våra kyrkor.
Det var omöjligt detta märkliga år,
så istället bjöd vi in till en Julskattjakt
utomhus, där man i grupper om
ca 10 barn och en personal skulle
ta sig från start till mål med hjälp av
ledtrådar.
Först en hälsningsvideo till klassen
från oss där vi berättade i stora drag
vad som skulle ske och hur de skulle
ta sig igenom skattjakten.
Ledtrådarna de skulle hitta och följa var knutna till den dagbok
som tillhörde Maria som nu väntade Jesusbarnet och var på väg,
tillsammans med sin trolovade man Josef, till Betlehem för att
skattskriva sig.
Blad ur dagboken hade lossnat och det var dessa blad med Marias
egna anteckningar som barnen skulle leta efter vägen för att så
småningom kunna lämna ifrån sig vid målet, där Marias dagbok
skulle finnas. Och målet var naturligtvis stallet där man fann
Jesusbarnet i sin krubba.

Dagboksanteckningarna om denna märkliga tid
Maria fick vara med om, gjorde att barnen kunde
leva sig in i berättelsen och med spänd förväntan
ta sig igenom för att komma till målet.
Julskattjakten utspelades i våra tre byar med
start från respektive skola. Målet bestod av ett
ombyggt garage som den i Östra Ryd, en
ombyggd vedbod som den i Västra Husby och
ett äkta fårstall som det i Gårdeby.
Vi fick låna in några djur för att göra ”stallet” så
naturligt som möjligt; en ponny och ett par
kaniner. I Gårdeby var stallet redan fullt av får.

Jesusbarnet var en så kallad Newborn docka.
- Så bra, sa en liten pojke i Östra Ryd,
om han va’ riktig hade han frusit ihjäl!

10
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Det blev en mycket uppskattad och fin Julskattjakt och vi känner stor tacksamhet att vi kunde
även denna gång ”tänka utanför boxen” och göra
något nytt.

text Kristina Gerdin Tofte
foto Jennie Rasmussen

DOPKALAS 1 ÅR
Så här i början på ett nytt år brukar vi skicka ut en
inbjudan till samtliga barn som under fjolåret
döptes i någon av våra tre kyrkor.
Vi inbjuder till Västra Husby kyrka en lördags
eftermiddag för att fira dopdagen. Där börjar vi
kring Barnens Altarskåp, lyssnar på någon
spännande bibelberättelse och sjunger sånger
som barnen gillar.
Det blir möjlighet att tända ljus i ljusbäraren, få
förbön och att tillsammans be barnens bön ”Gud
som haver barnen kär.” Det hela avslutas med ett
tårtkalas kring dukade långbord i kyrkogången.
När man går hem tar man sin dopängel med sig
och en ballong om man vill.
Denna gång fick vi tänka nytt p.g.a. pandemin
och resultatet blev riktigt bra.
I ett kuvert bifogade vi ett kort med en
gratulationshälsning till den första dopdagen,
barnets dopängel och några ballonger.
Eftersom vi brukar bjuda på tårta som är ett gott
och smidigt sätt att bjuda på, så bifogade vi även
ett presentkort från ett av våra konditorier. Då
kan man själv, när dopdagen närmar sig, utnyttja
presenten och på så vis njuta av något gott att
fika.
Under april månad är det 4 års dopbarn som uppvaktas, då får vi se hur det ser ut och vad vi hittar
på den gången.

Men om man inte döpts som barn då?
Vi har vår dopuppföljning fram tills man firar sin
tolfte dopdag och inte alltför sällan är det även
äldre, alltså tonåringar och unga vuxna som valt
att döpas senare i livet. Dessa uppvaktar vi med
ett kort som vi skickar lagom till den aktuella
dopdagen.

VIGDA TILL VILA
11 dec

Margareta Wallman

Västra Husby kyrka

14 jan

Stig Hansson

Östra Ryds kyrka

15 jan

Tony Lindström

Västra Husby kyrka

Pga. GDPR publiceras endast döpta vigda och konfirmerade av våra egna präster.
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JULAFTON I ENSAMHET
För de som inte fick ta sig till kyrkan
eller som av annan anledning inte kunde fira
julen tillsammans med någon annan
bestämde vi oss för att åka hem till.
Ute vid ytterdörren sågs vi med julhälsningen
och en liten gåva. Några meningar byttes
och gåvan överräcktes.
En känsla av frustration kändes då vi inte
kunde gå in och sitta ner en stund
men det blev ändå ett mycket uppskattat besök
och ett välkommet avbrott i ensamheten.

Anna Sköldh och Kristina Gerdin Tofte knackar på

Också de boende på Aspgården fick en hälsning
i form av en julblomma som i år fick delas ut med
hjälp av personalen.
Även nyss nämnda personal, både de på natt- och
dagtid, fick en gåva med ett tack för deras
fantastiska arbetsinsats under 2020.
Detta var ett sätt att göra sig till tals för många
anhöriga och församlingsbor.

JULAFTON I KYRKAN
Att fira julafton kring julkrubban i kyrkan och med stämningsfull
julmusik är för många av oss en tradition. En tradition som vi även
detta år ville hålla vid liv, trots Corona pandemin.
Vi ville naturligtvis möta upp till de önskemål som finns och låta människor komma till kyrkan på julafton men med vissa restriktioner, som
att vara max 8 personer samtidigt i kyrkan och att sprita sina händer.
Sagt och gjort. Kyrkan hölls öppen och varm mellan kl. 10-18.
Man möttes av stämningsfull julmusik ur högtalarna och i granen lyste
ljusen välkomnande. Här fick man på egen hand sitta ner en stund i
bänken och andas jul, tända ett ljus i ljusbäraren, ha sin egna ”samling
kring krubban” och var man barn så fanns det en skatt (i form av en
tablettask) att hämta vid krubban. En skatt tillsammans med ”jordens
dolda skatt” som Carola sjunger om.
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PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
Vi planerar att fira påsk med ett annorlunda upplägg då vi bjuder
in till flera gudstjänster samma dag med maximalt 8 besökare
som är det antal som gäller just nu för offentliga sammankomster. Präst, kantor och vaktmästare kommer att finnas på plats.
Det kommer att bli enklare och kortare gudstjänster med
tankar och textläsning, psalmsång och bön beroende på
hur situationen ser ut med restriktionerna.
Observera att saker kan ändras snabbt så håll utkik
i våra sociala medier och i predikoturerna.
Anmäl dig i förväg till den/de gudstjänster du planerar
att besöka genom att ringa, skicka SMS eller mejla till:
Anna Sköldh 072-555 73 19 eller anna.skoldh@svenskakyrkan.se

Skärtorsdagen

1 apr Östra Ryd

18.00 och 19.00

Långfredagen

2 apr Gårdeby

10.00, 10.30, 11.00, 11.30

Påskdagen

4 apr Östra Ryd

10.00, 10.30, 11.00, 11.30

Annandag Påsk

5 apr Västra Husby

10.00 och 11.00

PÅSKEN DETTA ÅR
I år startar påskfirandet den första april med skärtorsdagen.
I skrivande stund vet vi inte hur pandemiläget är då men vi hoppas förstås att vi ska
kunna fira påskens gudstjänster tillsammans i våra kyrkor.
Om vi kan vara många eller ett begränsat antal är inte så viktigt
men vi längtar efter att få vara tillsammans igen.

Har du koll på vad vi firar de olika påskdagarna?
Mycket förenklat är det så här:
Skärtorsdagen
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

Jesus och lärjungarna äter påskmåltiden, det blir vår nattvard.
Jesus förråds och korsfästs.
Lärjungarna håller sig gömda av rädsla att bli tillfångatagna.
Jesus uppstår och några kvinnor är de första att se och berätta.
Jesus visar sig för några förvånade lärjungar på väg till Emmaus .

Påskens budskap är starkt: Ljuset är starkare än mörkret och livet är starkare än döden!
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Miniorerna åk F-1

Ungdomsgrupp

Kyrkokören

Vi träffas udda veckor i
Östra Ryds församlingshem
för att umgås, leka pyssla och
ha kul ihop. Vi hämtar på frita
vid behov.
Torsdagar 15.00–16.30
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se sista sidan)

För dig i åk 7 och uppåt. Vi
träffas söndagar jämna
veckor mellan kl 16.00 och
19.00 i ungdomslokalen i
Västra Husby kyrka. Vi käkar,
umgås och har det allmänt
bra ihop.
Kontakt: Jennie Rasmusson
(se sista sidan)

Välkommen att prova på
körsång i en blandad kör
som sjunger och har trevligt
tillsammans. Vi ses i Östra
Ryds församlingshem
Onsdagar 18:45-20:30
Kontakt: Anna Sköldh
(se sista sidan)

Juniorerna åk 2-3
Vi träffas jämna veckor i Östra
Ryd församlingshem för att
umgås, leka pyssla och ha kul
ihop. Vi hämtar på frita vid
behov.
Torsdagar 15.00–16.30
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se sista sidan)

Eftis åk 4-6
Vi träffas i Östra Ryd
församlingshem,
hänger och hittar på
roliga saker tillsammans.
Tisdagar 15.00–16.30
Med drop in från 14.30.
Mellanmål serveras.
Kontakt: Jennie Rasmussen
(se sista sidan)
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Barnkören Happy
välkommen från det år då du
börjar förskoleklass. Vi träffas
i Östra Ryds församlingshem
Onsdagar kl. 15.00-15.45
Kontakt: Anna Sköldh
(se sista sidan)
Öppen förskola
Östra Ryd församlingshem
Fredagar kl. 9.00-12.00
Öppen förskola
Västr Husby kyrka
Tisdagar kl. 9.30-11.30

Samtalsgrupp
Gårdeby församlingshem
tisdagar 13:30 - 15.00
En möjlighet att möta de
”stora” frågorna tillsammans
under fin samvaro. Info:
kontakta exp. 011 70613

MELLAN HIMMEL OCH JORD 1/2021

Aspvedens kyrkliga
syförening
En onsdag i månaden för ett
par timmars samvaro med
goda samtal och dito fika.
Handarbete är valfritt,
gemenskapen är det viktiga!
För info om plats kontakta:
Eva Nord Furenhed,
ordförande
tel: 011-750 14.

Sopplunch & Lunchmusik
Välkommen till en stunds
gemenskap vid matbord
och kyrkbänk.
Torsdagar jämna veckor
12.00
Info: Kontakta expeditionen
tel 011 706 13

NYA RUTINER VID BESÖK PÅ EXPEDITIONEN
Eftersom bottenvåningen på församlingshemmet nu
är förskola kommer ytterdörren att vara låst större
delen av dagen, dels för att barnen inte ska rymma
men även för att allmänheten inte har fritt tillträde
till en förskola.
Därför har vi infört nya rutiner
för besök på expeditionen en trappa upp.
Det innebär att även om dörren är olåst ber vi dig
som vill besöka expeditionen ringa på ringklockan
till expeditionen vid ytterdörren och vänta där.
Någon av personalen kommer då ner och möter dig
och följer med dig upp.

Om ingen kommer och möter dig, prova att ringa
på expeditionstelefonen 011-706 13
eller till den person du vill träffa.

A

Välkommen!

B

C

ANGÅENDE FRAMSIDANS BILD
Om man undrar vad kyrkomusiker Anna Sköldh
gör på bilden, så svarar hon på frågan direkt här:

D

E

Även en flygel kan bli törstig, eller t.o.m. ha druckit
för mycket! Då påverkas stämningen och man hör på
klangen att den inte mår bra.
Därför kan man montera en klimatanläggning på sin
flygel. Om det blir för hög luftfuktighet i kyrkan där
flygeln står så sätter den igång en liten minifläkt som
torkar ur.
Om det däremot är för torrt i kyrkan, som är det
vanligaste problemet nuförtiden eftersom vi värmer
upp våra kyrkor, så behöver man fylla på med vätska.
Då häller man en kanna vanligt vatten med lite antimögelmedel i in i flygeln genom ett litet plaströr.
Om den gröna lampan lyser så är allting som det ska!
Om den gula först börjar blinka och sedan lyser med
fast sken - då är det bråttom att vattna!
Om den röda lampan lyser då är det dags för att byta
ut de små tygbitarna, padsen, som sitter i flygeln för
då har de blivit alldeles för blöta!
Flygeln som står här i Östra Ryd är riktigt törstig och
dricker säkert 3-4 vattenkannor i månaden!
Den som står i Västra Husby nöjer sig med hälften

F
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ANSVARIG UTGIVARE Pontus Mårtensson TRYCK Tellogruppen, Söderköping
PONTUS MÅRTENSSON

NILS-OLA SVENSSON

Kyrkoherde

Komminister

070-631 35 02
pontus.martensson
@svenskakyrkan.se

070 246 73 90
nils-ola.svensson
@svenskakyrkan.se

ANNA SKÖLDH

KRISTINA GERDIN TOFTE

Kantor

Pedagog

072-555 73 19
anna.skoldh
@svenskakyrkan.se

070-318 34 12
kristina.tofte
@svensakyrkan.se

THERESE NYSTRÖM

JENNIE RASMUSSEN

Kanslist

Pedagog

011-706 13
therese.nystrom
@svenskakyrkan.se

072-231 43 66
jennie.rasmussen
@svenskakyrkan.se

HELEN LILJA

Kyrkvaktmästare
i Gårdeby och
Fastighetsansvarig
070-259 66 88
helen.lilja
@svenskakyrkan.se
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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
MIKAEL KARENRYD

Vikarierande
kyrkvaktmästare
072 212 49 30

mikael.karenryd
@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSHEM
ÖSTRA RYD
011-721 77

KYRKSTIGENS
FÖRSKOLA
073 070 03 55
kyrkstigens.forskola
@svenskakyrkan.se
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

Barnskötare

karin.brohlin
@svenskakyrkan.se

