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SNART KRAMAS VI IGEN!

Nu har vi levt med pandemi och
smittspridning under ett drygt år, helt
otroligt!
Ingen av oss hade kunnat gissa att det
skulle bli så illa som det verkligen blev.
Med så ödesdigra följder som svårt sjuka
människor och dödsfall i mängder.
Jag måste erkänna att jag tycker det har
sett oerhört mörkt ut många gånger
under året och jag har varit nära att
tänka:
Kaos!
Hopplöst!
Det är kört!
Hur mycket mer ska vi orka egentligen
och kommer det någonsin att vända?
Mitt i denna pandemi av osäkerhet och
ovisshet så vill jag ändå försöka söka
tröst och hjälp att ta en dag i taget. Jag
öppnar min Bibel och lutar mig på ord
som;
Vila i Gud!
Frukta inte, jag är med dig!
Min frid ger jag dig!
Ord som Jesus själv använder för att tala
om för oss att han står vid vår sida och är
aldrig längre bort än en suck eller bön.
Låter kanske naivt att tänka så men vet
du vad, då vill jag vara naiv.

Församlingsverksamheten har ändå
rullat på och varit igång även om det sett
oerhört annorlunda ut och själva
grupperna har fått stå på paus den
mesta tiden.
Att bygga relationer – som är
församlingens motto – har inte varit det
lättaste med distansering och
myndigheternas restriktioner men med
hjälp av våra sociala plattformar och
digitala möjligheter så har vi ändå
kunnat göra oss hörda och tack vare det
också fått respons på olika sätt ifrån dig
som församlingsbo. Tack för det!
I detta församlingsblad fokuserar vi på vad
medlemskapet i svenska kyrkan kan
innebära och vad du som medlem i Östra
Ryds församling är med och förvaltar.
Vi djupdyker i några av våra verksamheter
för att berätta hur det normalt sett kan se
ut när vi träffas och vi vill ge dig en tydlig
och tilltalande bild av vad vi, du och jag
som församling vill förmedla.
Du är viktig för bygden och för
församlingen, du är en värdefull pusselbit
i det stora svenskakyrkan-pusslet!
Tveka aldrig att höra av dig till oss om du
har frågor och funderingar. Kanske du har
tips på bra verksamhet och kanske du till
och med vill vara en av våra ideella.
Kristina Gerdin Tofte
Text & foto
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10 ANLEDNINGAR
ATT VARA MED I SVENSKA KYRKAN
Du gör det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd,
vara en god kraft att räkna med i samhället
och föra traditioner vidare in i framtiden och mycket mer.
Allt går inte att sätta ord på, men…
Här är några saker som du, som medlem är med och bidrar till :

1 Barn- och ungdomsverksamhet

5

Varje vecka möter vi barn och ungdomar i våra
olika verksamheter. Öppen förskola, Minior,
Junior, Eftis, konfirmationsgrupp, unga ledare
och ungdomsgrupp är några exempel.
Vi vill vara medvandrare och stöttare i en tid då
man lägger grunden för sitt vuxna liv.
Vi vill uppmuntra våra unga att se sitt värde,
sina individuella gåvor och att använda dem.

I Östra Ryds församling finns körer för alla åldrar.
Förutom den sång och musik som finns i
gudstjänster ordnas olika musikkvällar under
somrarna med våfflor och konserter i kyrkorna.

2

Diakoni

Svenska kyrkan satsar stora resurser på stöd
till handikappade, brottsoffer, arbetslösa, äldre,
ensamma, missbrukare, flyktingar och många
andra som behöver en hjälpande hand .
Östra Ryds församling erbjuder bland annat
enskilda samtal, stöd till ensamma, sörjande
och sjuka.

3

Kyrka och kulturarv för alla

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att hålla
våra tre kyrkor i Gårdeby, Västra Husby och Östra
Ryd i gott skick, så att de bevaras till
efterföljande generationer som en del av vår
rika historia.
Begravningsavgiften täcker bara kostnaden för
själva kyrkogården

4

Krishantering.

Östra Ryds församling ingår i kommunens
krisgrupp POSOM, som har beredskap för att
möta de behov som uppstår vid kriser och
katastrofer.
Under pandemin hjälper vi till att handla mat och
mediciner.
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6

Musik

Levande traditioner

Tillhör du Svenska kyrkan bidrar du till att
upprätthålla gemensamma traditioner så som
adventsfirande och julgudstjänster, påsk-,
valborgs- och midsommarfirande.

7

Gudstjänst och högtid

Tack vare ditt stöd kan vi fira gudstjänst.
Kyrkan är en betydelsefull mötesplats vid livets stora
högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning.

8

Samtal och själavård

När livet sviktar och vi behöver prata med någon,
finns präster med tystnadsplikt till tjänst.

9

Gemenskap för äldre & daglediga

För äldre och daglediga finns syföreningen,
sopplunch och samtalsgrupper. Ibland inbjuder vi till
utflykter av olika slag.

10 Stötta god verksamhet
Även om inte du tar del av kyrkans arbete så kan du
med din medlemsavgift hjälpa andra.
Ditt medlemskap är avgörande .

1 Barn- och ungdomsverksamhet
Varje vecka möter vi barn och ungdomar i våra olika verksamheter. Öppen förskola, minior,
Junior, Eftis, konfirmationsgrupp, unga ledare och ungdomsgrupp är några exempel.

KONFA PÅ LIV OCH DÖD
Det är söndag förmiddag och vi står
alla i en ring, med en pistol i varsin
hand.
Det gäller att döda eller bli dödad
och koncentration är på topp.
Plötsligt hörs ett namn och personen i
fråga duckar så fort den bara kan, allt
för att undvika kulorna som nu viner
över huvudet.
Det gäller att vara snabb, det gäller att
vara lyhörd och det gäller att inte bli
dödad.
Det är söndag förmiddag och vi har
konfaträff. Idag pratar vi om döden ,
där vi efter lite lättsamma lekar närmar
oss detta svåra ämne. Ett ämne som
skrämmer de flesta. Men efter lite
samtal kommer vi överens om att det
blir bara mer skrämmande om man
aldrig pratar om det. Så vi väljer att
prata. Vad händer om jag dör? Vad
händer om någon jag älskar dör?
Som kyrka har vi ett gott samarbete
med begravningsbyråer och till denna
träff har vi fått lånat in en kista. Dels för
att stilla nyfikenheten; hur ser en kista
ut egentligen? Dels för att göra den
mindre skrämmande. För vi människor
har en tendens att vara lite mindre
rädda för det vi har sett och känt på.
Det är helt frivilligt om man vill titta på
kistan eller inte. Hälften av konfirmanderna väljer att titta - hälften väljer att
avstå.
Vi avslutar passet med att gå ut på
kyrkogården och tänder ett ljus
för dem vi saknar.

Sen blir det mat och stämningen lättar snabbt.
Det är ett härligt gäng ungdomar vi har;
12 konfirmander, 4 unga ledare och
5 ledaraspiranter. Vi träffas alla en gång i
månaden, bortsett från en ofrivillig paus på
grund av Coronarestriktion.
Vi försöker ha en konfa undervisning som är
relevant för dagens ungdomar. Men framför
allt vill vi skapa en tillåtande atmosfär där man
får lov att vara sig själv.
Med allt vad det nu innebär.
Jennie Rasmussen
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FÖLJ MED OSS PÅ SPA
Klockan närmar sig halv tre och det är dags för en
av oss pedagoger att gå ner till Frita på Östra
Ryds skola för att hämta barn till vår verksamhet.
Udda vecka betyder miniorer, 6-7 år och jämn
vecka juniorer 8-9 år.
Idag är det jämn vecka och alla är på plats.
Vi sätter oss på golvet runt mattan och pratar av
oss en stund, sjunger nåt och så får vi till slut reda
på vad det blir för aktivitet.
Idag ska vi ha Spa och det vet vi sedan tidigare att
det är väldigt populärt!
Då tar man tag i sin kompis och två och två
(ibland tre) turas man om att behandla varandra
med alltifrån sköna fotbad, massage av hårbotten
till ansiktsbehandling. Självklart något gott att
dricka, en frukt att äta och allt sker i nästintill
tystnad och under lugn musik.

Tio över fyra går vi in i ”stilla” rummet - vårt
andaktsrum - för en avslutning.
Temat idag har varit att ta hand om varandra och
samtal kring detta tema fortsätter nu. Vi läser om
när Jesus ger bra förslag på hur det kan gå till.
Sjunger en sång och till sist bönen ”Gud som haver
barnen kär”.

EN FREDAG PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN
Ofta kommer de första familjerna direkt då vi
öppnar, det vill säga kl. 9.00 och då är det bra
om kaffet är klart.
Många väljer att ta en kopp på stående fot för att
liksom landa efter en hektisk morgon.
Barnen kommer igång att leka ganska snabbt,
de flesta känner varandra sedan tidigare. Det är
fördelen med att bo på en liten plats.

Det är fredagsmorgon och snart fylls övervåningen
i Östra Ryds församlingshem av barnfamiljer.

Man vet aldrig från gång till gång vilka som kommer
eller ens hur många som kommer. Det är en öppen
verksamhet vilket betyder att ingen föranmälan
krävs för att få komma.
Kaffet ska bryggas, bröd tas ur frysen och så
duka fram på bänken för självservering.
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Min uppgift på öppna förskolan är väldigt varierad
och rolig. Alltid som värdinna så klart, som hälsar
välkommen och ser alla som kommer. Därefter
kan det bli alltifrån pysselfröken, barnvakt eller en
som tar sig tid att sitta ner en stund för att lyssna
när någon förälder har något att berätta.
När klockan närmar sig halv 12 är det dags att
städa undan alla leksaker.
Därefter en härlig sångstund innan det är dags att
säga hejdå!
Kristina Gerdin Tofte

9

Gemenskap för äldre

För äldre och daglediga finns syföreningen, sopplunch och samtalsgrupper.
Ibland inbjuder vi till utflykter av olika slag.

SYFÖRENINGEN
Just nu längtar vi alla efter att få träffa varandra.
Det gör även syföreningens medlemmar. I vanliga fall
träffas de en gång i månaden, nu var det länge sedan de
sågs. Pandemin har satt allt på vänt och runt om i vår
församling finns det medlemmar i syföreningen som gör
just detta: väntar.
Förr i tiden hade syföreningen en tydlig uppgift: Att sy.
Kvinnor i församlingen träffades regelbundet för att
umgås och sy. Det man sydde såldes och vinsten gick
till ett välgörande ändamål
Idag ser det lite annorlunda ut.
När jag frågar Meta Roxström vad syföreningen gör
säger hon;
– Vi pratar, det minsta som görs är handarbete. Några
av oss har med något litet som de sitter med, men det
viktigaste är samtalet.
Syföreningen brukar träffas hemma hos varandra. Det
bjuds på fika och varje gång har man en andakt med
psalmsång. Som tradition får alltid värdinnan välja en
psalm som ska sjungas.
Eva Nord Furenhed, som är ordförande i föreningen
berättar att det är viktigt att varje syföreningsmöte har
ett innehåll. Att vi inte bara ska sitta och prata om våra
krämpor och senaste nytt från bygden.
Så ibland pratar vi om söndagens text, ibland om olika
ord från en ”ord-ask”. Ord som glädje eller hopp och sen
diskutera vad detta kan betyda. Det är gemenskapen
som är det viktigaste i syföreningen. Att få lov och
träffas och få utbyta tankar och ideér. Varje vår åker vi
på en utflykt tillsammans, den är väldigt populär och
efterlängtad.
Men syföreningen är inte enbart till för dess medlemmar. Man vill sträcka sig längre än så. För Eva är det
viktigt att tänka på andra och att den gemenskapen som
syföreningen har, kan sträcka sig ut till andra.
Varje gång de träffas samlar man en liten slant. Pengar
som sedan en gång om året skänks till ett gott ändamål
t.ex. Vi-skogen eller RIA-Hela Människan.
Sist gick pengarna till väntjänsten på Aspgården,
äldreboendet i Östra Ryd. Man hade en önskan att få
vara med och förgylla de äldres vardag, både de som
bor på och utanför Aspgården..
Jennie Rasmussen
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Sommarkollo 10-13 augusti
För dig som är född 2011-2014
Plats: Östra Ryds församlingshem
Sista anmälningsdag 28 maj
Ingen deltagaravgift
För anmälan och mer info: Kontakta Jennie Rasmussen (se sista sidan)
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i kyrkan!
Anmälan om deltagande i gudstjänst måste, när detta skrivs
anmälas till församlingsexpeditionen tel: 011 - 706 13 eller
via mail: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
Antalet besökare är beroende av de rekommendationer
som gäller under aktuell tidsperiod. Hoppas många kan mötas i kyrkan!
11/4 kl. 16.00

Gudstjänst

Gårdeby kyrka.

18/4 kl. 11.00

Gudstjänst

Östra Ryds kyrka.

25/4 kl. 11.00

Gudstjänst

Västra Husby kyrka.

2/5 kl. 11.00

Gudstjänst

Gårdeby kyrka.

9/5 kl. 11.00

Gudstjänst

Östra Ryds kyrka.

13/5 kl. 9.00

Gökotta

Gårdebytorp.

16/5 kl. 11.00

Gudstjänst

Västra Husby kyrka.

22/5 kl. 11.00

Konfirmation

Västra Husby kyrka.

23/5 kl. 11.00

Gudstjänst

Gårdeby kyrka.

30/5 kl. 11.00

Gudstjänst

Östra Ryds kyrka.

6/6 kl. 11.00

Gudstjänst

Västra Husby kyrka.

GUDSTJÄNSTER PÅ ASPGÅRDEN
När temperatur och väder blir behagligt igen
börjar vi med Parkeringsgudstjänsterna
på fredagar14.30.

Vi annonserar i predikoturen, affischer
och sociala medier när vi startar.
Som vanligt delar Betania och
Ö Ryds församling på ansvaret.
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Henrik Franzén
Varför är du med i Svenska kyrkan?
Det känns tryggt och man vill bidra till att kyrkan ska
finnas i framtiden.
Vad är det viktigaste Svenska kyrkan gör?
Jag tror att dess personal - och även detta att vistas i
kyrkobyggnaden - är ett stöd för många, kanske bland det
viktigaste. Jag uppskattar den ofta rogivande atmosfären
som skapas i kyrkan och brukar hålla lite extra utkik
om det är en konsert eller annat musikaliskt framträdande
på gång.
Vad kan Svenska kyrkan göra ytterligare?
Jobba på som nu men kanske man kan få in
ytterligare musikevenemang?!

Meta Roxström
Varför är du med i svenska kyrkan?
Jag är född in i kyrkan. Mina föräldrar var engagerade i
kyrkan så det har alltid funnits i mitt liv.
Vad är det viktigaste kyrkan gör?
Dels att budskapet får komma ut, och dels gemenskapen.
En gemenskap som står upp för alla människors lika värde,
att man bryr sig om alla människor. Att det inte är en
intern grupp utan att den är öppen för alla.
Vad kan kyrkan göra ytterligare ?
Kanske man ska ut från kyrkorummet och ut i samhället,
synas mer utåt. Om inte folket kommer till oss kommer vi
till dom. Vi har kommit en bra bit, då vi är ute i skolor,
förskolor och olika idrottssammanhang.
Jag tycker att det är bra att gudstjänsterna visas på
webben. Det hade inte ens varit hälften på en vanlig
gudstjänst. Det blir mer tillgängligt för alla i och med att
det visas på Youtube.

Fanny Hellgren
Varför är du med i svenska kyrkan?
Jag vet inte riktigt.
Vad är det viktigaste kyrkan gör?
Hitta på roliga saker för oss unga. Ge oss andra upplevelser
än det vi brukar göra.
Vad kan kyrkan göra ytterligare ?
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Karl-Adam Åklint

Varför är du med i Svenska kyrkan?
Jag ser mitt medlemskap i Svenska kyrkan som en möjlighet
att indirekt hjälpa gamla, svaga och utsatta. Det känns också
som en självklarhet att få gifta sig, döpa mina barn och
slutligen bli begravd här och då tycker jag att man ska vara
medlem.
Vad är det viktigaste kyrkan gör, tycker du?
Lite som jag är inne på i mitt första svar, Kyrkan hjälper de
som är i behov av stöd ,barnfamiljer, gamla, utsatta och svaga.
Såväl i Östra Ryd som över hela jorden!
Vad kan kyrkan göra ytterligare ?
Vet egentligen inte... Kanske jobba med att förnya sättet att
nå ut till människor.

Anna Olsson Lundell
Varför är du med i svenska kyrkan?

Kyrkan med sina verksamheter och stöd på olika sätt är så
viktigt för många människor. Det vill jag vara en del i.
Vad är det viktigaste kyrkan gör, tycker du?
Finnas till för människor i olika skeenden och livssituationer.
Ett viktigt stöd och trygghet.
Barn och ungdomsverksamheten.
Vad kan kyrkan göra ytterligare
Svår fråga. Kan jag faktiskt inte svara på.

Sven-Erik Nilsson
Varför är du med i Svenska kyrkan?
Jag bekänner den kristna tron och är döpt och konfirmerad i
svenska kyrkan.
Vad är det viktigaste kyrkan gör?
Församlingen grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utföra diakoni och mission.
Vad kan kyrkan göra ytterligare?
Nu har kyrkan under rådande pandemi fått ändra och inställa
mycket av sin verksamhet. En del av aktiviteterna har webbsänts. Fortsätt med detta! Det är mycket uppskattat av
många i församlingen!
Kyrkan måste visa sig mer i samhället, träffa invånarna både
gamla och unga. Bland annat besöka arbetsplatser och ha en
allmän uppsökande verksamhet. Ett telefonsamtal till en äldre
kan göra så mycket.
Visa er mera och ta tid och drick kaffe.
Beträffande de förtroendevalda så måste det bli en dialog
med medlemmarna i kyrkan. Viktiga ärenden ska informeras
om i ett tidigt skede och man ska inte få vetskap om ärenden
efter fattade beslut.
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HUR MYCKET ÄR EN KYRKA VÄRD?
Svenska kyrkan förvaltar ett tusenårigt arv av
allt från miljöer till musik.
Det handlar alltså både om kyrkobyggnaden
och om det vi gör när vi samlas i kyrkan.
Enligt en ny rapport ger Svenska kyrkans
verksamheter ett enormt stort bidrag till
kulturen i vårt land genom musikverksamhet,
konsthantverk, utställningar och scenkonst.
Genom så kallade spridningseffekter gynnas
verksamheter och arbetstillfällen även utanför
kyrkans ramar av de evenemang som kan
genomföras i kyrkorna tack vare att många
fortfarande vill tillhöra kyrkan.
Det andra kulturbidraget är att hålla kyrkorna
tillgängliga och i gott skick. Vi får ett visst bidrag
av staten, ofta 50% av kostnaden, när
till exempel ett tak ska renoveras medan
medlemmarna bidrar med resten genom
kyrkoavgiften. Det innebär att när en renovering
kostar två miljoner så måste medlemmarna bidra
med en miljon, och det är mycket pengar
för en liten församling som Östra Ryd.
När det gäller skötsel och underhåll av
kyrkogårdarna är det inga problem för framtiden
eftersom det bekostas av begravningsavgiften
som måste betalas av varje skattebetalare. Men
begravningsavgiften får inte användas till att
exempelvis måla om en kyrka eller laga ett tak.

Om vi tittar framåt ser vi att Svenska kyrkan
fortsätter att tappa medlemmar vilket tyvärr
betyder att vi framöver inte kan upprätthålla
den verksamhet vi har idag, antal anställda
kommer att minska och renoveringar kommer
att ta allt större del av budgeten.
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Men har inte Svenska kyrkan gott om pengar?
Det är sant ur den aspekten att det finns
mycket bundet kapital i jord och skog och
byggnader.
När det gäller jord och skog används
avkastningen till löner. Säljer man allt får man
in pengar som räcker några år till löner, tills
pengarna är slut.
Många byggnader som exempelvis
församlingshem är möjliga att säljas och för
pengarna kan vi bedriva verksamhet under
ett begränsat antal år så länge de pengarna
räcker.
Kyrkorna är värda oerhörda summor men kan
inte säljas eftersom de oftast är kulturminnen
och att de ligger på en kyrkogård.
Av de intäkter kyrkan har kommer 60% från
kyrkoavgiften (kyrkoskatten) vilket visar att
församlingarna är väldigt beroende av att
människor vill fortsätta tillhöra Svenska
Kyrkan.
Svenska kyrkan är en så kallad folkkyrka som
ska finnas över hela vårt land och ska vara
öppen för alla människor. Vi vill att det ska
fortsätta vara så.
Det gör att det finns många skäl att fortsätta
vara med som du kan läsa om i det här numret, eller att gå med i kyrkan igen.
Pontus Mårtensson
kyrkoherde

ILSE VÄL JER AT T TRO PÅ DET GODA

En förmiddag alldeles i början av mars har jag
stämt träff med Ilse Malmesjö.
Jag ska få göra en intervju och ställa en sån
enkel fråga som: Vad betyder tron för dig?

Ilse har förberett sig på svar eftersom hon fick
frågan på telefon för några dagar sedan och har
nu skrivit ner en del stödmeningar som hon läser
för mig. Bredvid oss på köksbordet ligger
hennes andaktsbok och ett pärlarmband.
Det är biskop emeritus Martin Lönnebos
välkända Frälsarkrans och tillika andaktsbok som
ger Ilse tröst, glädje och hopp.
Av frälsarkransens pärlor med alla sina olika
betydelser så är Ökenpärlan den som främst
tilltalar Ilse just nu.

Det är så hon känner; tristess och en del
motgångar som värk i kroppen och så det att
hon inte kan fira gudstjänst i kyrkan.

Men Ilse väljer att tro på det goda, att det
kommer något gott utav tristessen.
Precis som våren som kommer med ljus
och värme, växter börjar gro
och livet återvänder.
För Ilse är det en grundtrygghet att ha en
tro, en tro på något som är större än en själv
och någon som hör när man ber.
Det ger mig tröst, säger hon och jag ser att
i hennes ögon glimtar det till av hoppfullhet.
Kristina Gerdin Tofte

VIGDA TILL VILA
27 januari

Karl Oskar Sjöström

Gårdeby kyrka.

28 januari

Lennart Sundén

S:t Laurentii gravkapell

Pga. GDPR publiceras endast döpta vigda och konfirmerade av våra egna präster.
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Miniorerna åk F-1
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 ista sidan)

Barnkören HAPPY
välkommen från det år då du
börjar förskoleklass. Vi träffas
i Östra Ryds församlingshem

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)

Öppen förskola
i våra församlingshem
Östra Ryd
Fredagar kl. 9.00-12.00

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)

Onsdagar kl. 15.00-15.45
Kontakt: Anna Sköldh
(se sista sidan)

Västra Husby
Tisdagar kl. 9.30-11.30
Kontakt
Kristina Gerdin Tofte

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

Men cykla kan man göra!

HÄLLERSTASJÖN RUNT
Kristi himmelsfärdsdag 13 maj
starta mellan 10:00 - 12:00
tre startplatser, precis som vanligt!
Arr. Hembygdsföreningarna, Centern och Svenska Kyrkan
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Kyrkokören
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)

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

5

Musik

I Östra Ryds församling finns körer för alla åldrar. Förutom den sång och musik
som finns i gudstjänster ordnas olika musikkvällar
under somrarna med våfflor och konserter i kyrkorna.

PÅ SÅNGENS VINGAR
Kyrkklockorna ringer, orgeln brusar och
körerna kommer in i procession till förspelet
av inledningspsalmen. Kors och ljus i täten,
buret av några barn ur barnkören HAPPY

Det dryga dussinet barn som träffas varje
onsdagseftermiddag vet vad som gäller.
De kan sångerna, utantill förstås, och
många av dem har soloverser.

Väl framme i koret ställer sångarna upp och
stämmer upp i psalmsång.
Några av sopranerna i kyrkokören har en
egen stämma som hjälper till att lyfta
församlingssången och trumpeten på läktaren
ger extra skjuts åt melodin. Körerna har övat
flera månader till den här gudstjänsten.

Andra barn hjälper till med att läsa texter,
tända ljus vid förbönen och duka till
nattvard.

A

Kyrkokören har också övat på onsdagarna
och för några körsångare är det den första
gudstjänsten de sjunger på i kyrkan.
Sångarna är väl förberedda med sina
pärmar i ordning och hjälper till så att
barnkören kommer på rätt plats och
känner sig trygga och välkomna.

C

Tidigare i veckan träffades båda körerna i
kyrkan för ett litet genrep. Då sjöng vi
igenom de gemensamma sångerna,
testade så att soloverserna kom på rätt
på rätt plats och att ljudet fungerade.
Trumpetaren var inte på plats men
kompgruppen fanns med – skönt att alla
vet hur det kommer att låta när det väl är
dags!

F

Till tonerna av efterspelet till slutpsalmen
går alla ut i recession, inte alls lika
välorganiserad som processionen en
timme tidigare!
Alla är uppsluppna, glada och lyckliga att
det blev en fin stund i kyrkan och att sång
och musik kan förena på ett alldeles
speciellt sätt!
Anna Sköldh kantor
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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

SWISH kollekt/gåva
123 006 23 31
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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

