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VÄGSKÄL 

Vi ställs alla inför vägskäl i livet.                       
Det kan vara naturliga - som när man slutar 
skolan och frågar sig: Vad ska jag göra nu? 
Eller större vägskäl som att bli förälder. 

En människas livsresa är fascinerande och 
varje människa har sin berättelse. När någon 
på ett ärligt och öppet sätt berättar om sitt 
liv kan det skapa igenkänning, medkänsla och 
förståelse. Men även väcka känslor som för-
skräckelse, ilska och rädsla beroende på vad 
man får höra. 

Nyligen läste jag om Soheila Fors, en iransk-
svensk kvinna som i sitt 55-åriga liv stått 
inför olika dramatiska vägskäl. Hon är upp-
märksammad och prisad för sitt arbete i för 
kvinnors rättigheter och mot hederskultur. 
Hennes livsresa går från att födas som privili-
gierad dotter till en iransk emir, till att erfara 
att pappan sitter i fängelse under flera år i 
barndomen.                                                                 
Hon gifter sig med en man som visar sig vara 
rena mardrömmen med misshandel som följd. 
Efter att familjen flytt till Sverige och            
Hedemora lyckas Soheila till sist bryta sig loss 
från sitt äktenskap. Hon får jobb som            
sjukvårdsbiträde i Uppsala. Hennes andra man 
dör i en trafikolycka och sedan träffar hon sin 
nuvarande man Kjell.                                                             
Idag är hon entreprenör i Karlskoga och brin-
ner för att förbättra villkoren för invandrar-
kvinnor.  

Ett viktigt vägskäl i hennes liv var beslutet att 
bli kristen. Redan som muslimsk kvinna i Iran 
fick hon se Jesus i syner och  började upptäcka 
en barmhärtig och förlåtande Gud.                                                                    

Hon skriver: ”Hans närvaro dröjde sig kvar som 
ett stråk av ljus inom mig. Glädjen bubblade 
som kolsyrad läsk i själen.” 

Hur har din livsresa sett ut och vilka vägskäl 
har du stått vid? 

Vid varje vägskäl i våra liv vill Gud vara med, 
leda oss och bära oss vidare. Det sista Jesus sa 
till sina efterföljare var:                                                    

”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” Jesus 
vill vandra vid vår sida genom livet - osynlig 
men närvarande. Genom dagar av glädje och 
dagar av sorg.                                                                         
Vi vet alla att döden väntar en dag. Är den helt 
definitiv eller också ett vägskäl? Det kristna 
vittnesbördet och Jesu egen historiska                 
uppståndelse från döden ger oss skäl och hopp 
att tro att det finns en väg bortom döden.  

I Bibelns psalmbok läser vi:     

”Lägg ditt liv i Herrens hand.                                      
Lita på honom,                                                      
han kommer att handla.”            (Ps 37:5)  

och i vår svenska psalmbok får vi sjunga:  

”Hela vägen går han med mig...” (nr 252). 

 

 

Nils-Ola Svensson                                                 
präst Ö Ryds församling 
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BÄTTRE ATT DET FÅR                                              
”BRINNA” I HJÄRNAN   

                                                                      
Samtal med Maria Andersson om avgörande vägskäl. 

Maria är femton år. Hemmet som 
borde vara den lugna och trygga plat-
sen på jorden rymmer missbruk,            
psykisk ohälsa och våld. I skolan är hon 
mobbad. Nu sitter hon en kväll runt en 
eld i Skärblacka tillsammans med ett 
antal jämnåriga.                                           
Pipan med hasch går runt i gänget och 
var och en suger in röken, håller ett tag 
och blåser ut igen.                                                     

Maria ser hur de, en efter en, slappnar av och 
känner längtan efter att själv bli så där av-
slappnad och lugn. 
Där och då står hon inför sitt livs första stora 
vägskäl. Någon räcker henne pipan och hon 
tar emot den och håller den i handen.   
Ska hon göra som ”alla andra”, ska hon dra in 
haschröken och bli lugn för en stund? 
 
Vi sitter i en skön soffa i det uppfräschade 
ungdomsrummet en trappa upp i Västra 
Husby kyrka och pratar om vägskäl i livet. I 
det här rummet träffas vanligtvis konfirman-
der och ungdomar som alla är runt 15-
årsåldern och som står inför sina vägskäl. 
Maria kommer i början av juni ut med en bok,        
Innanför västen, där hon har skrivit ner                  
livsberättelser om viktiga vägskäl i livet som 
”bikers” har delat med henne.                                          
När jag själv ser en biker reagerar jag aldrig 
neutralt för jag tycker att alla ser så coola ut i 
sina skinnvästar och mörka glasögon och en 
stor bike, hoj, motorcykel eller vad man vill 
kalla det – coola och skrämmande. 
 
Och visst finns det bikers som lever på att 
skrämmas men Maria anade att det fanns nå-
got ”innanför västen”, innanför den tuffa fa-
saden, som var något annat. Så reste hon 
Sverige runt på sin egen hoj och fick höra sta-
diga män öppna sig och berätta förfärliga men 
sanna historier från deras uppväxt. Det var 
livsberättelser som de sällan ens hade delat 
med de bästa manliga kompisarna. Jag fick 
lyssna till ett kapitel som Maria läste högt för 
mig och mot slutet kom tårarna. 
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Maria berättar att genomgående för de 
här männen är att de i 11 - 13-årsåldern 
stått inför viktiga vägskäl. De var 
machokaraktärer som i sin uppväxt blivit 
utsatta för mobbing, övergrepp och ut-
anförskap.                                                           
Många hade aldrig upplevt kärlek. De var 
pojkar som till slut hade så mycket ång-
est och smärta i kroppen att det rann 
över, och de skapade en falsk machoka-
raktär för att orka leva.                              
När de stod inför valet att slå eller fort-
sätta mobbas, så valde de att slå, då de 
plötsligt blev en i gemenskapen. Miss-
bruket kommer in i deras liv för att 
dämpa ångesten som äter upp dem ini-
från.  
 
Nästa viktiga vägskäl för dem som            
genom sina val har hamnat i droger och 
kriminalitet kommer när de en dag ser 
att de är fast i det destruktiva livet och 
mår så dåligt att vägskälet nu handlar om 
att leva eller dö.  
 
Om de väljer att leva börjar en helt ny 
resa som varken är enkel eller fri från 
smärta, men som gör att de slutar med 
sina destruktiva liv och i stället börjar 
hjälpa andra. De tar hand om tonårskillar 
som gjort fel val, de föreläser för andra 
och många engagerar sig i en av de frå-
gor som Maria brinner för – att stoppa 
mäns våld mot kvinnor. 
Maria arrangerar varje år Orange Day 
MC, en manifestation för att uppmärk-
samma och stoppa mäns våld mot kvin-
nor som innebär att bikers med något 
orange på sig samlas och kör kortege. 
Det är otroligt starkt att män som 
många gånger själva brukat våld, nu står 
upp för att stoppa detta våld. Jag tänker 
att det blir väldigt starkt symboliskt lad-
dat att en som i mina ögon på utsidan 
ser ut att kunna slå ner mig och vem som 
helst, i stället står upp för att vara snäll 
och mänsklig. Jag ryser när jag tänker på 
det. De valde rätt i vägskälet. 

Tillbaka till Maria vid lägerelden i Skärblacka 
med haschpipan i handen.  
Hon beskriver det som att det ”brann” i 
hennes hjärna när hon bestämde sig för att 
skicka vidare pipan utan att röka. Det är en 
stark bild för det var inte något lätt val, men 
hennes tankar var i hemmet hos syskonen 
och hur de skulle klara sig ifall hon rökte på 
och inte längre orkade bry sig om dem. 
 Hon insåg också att om hon rökte på så 
skulle hon slippa ångesten och det skulle 
vara så skönt att hon troligen skulle fort-
satt. 
 
Bättre att ta en timma då det ”brinner” i 
hjärnan än att för snabbt göra ett val om 
innebär att man underblåser elden och gör 
det ännu värre.  
 
Och jag tänker att det var ett mirakel att 
Maria valde rätt i det vägskälet. 
 
 
 
   Text: Pontus Mårtensson 



 

6   MELLAN HIMMEL OCH JORD 3/2021 

Har du stått inför ett vägskäl någon gång? 

Ibland sker saker snabbt som kan komma att förändra livet för 
oss alla. Så var det för mig när jag blev påkörd och fick en svår 
whiplashskada med många års kämpande att komma tillbaka 
med förhoppning om att kunna arbeta som fysioterapeut igen.  

Vändpunkten kom när jag släppte in Gud i mitt liv och kom till 
tro. Det vägvalet har lett till att jag snart är diakoniassistent. 
Min förhoppning är att mina livserfarenheter kan stödja och 
vägleda människor som har längtan och behov av att finna  
sammanhang och mening i livet och vardagen. 

      Adriane Andersson 

Har du stått inför ett vägskäl någon gång?                                 

På två dagar i augusti 2011 fick mitt liv en dramatisk vändning. 
Jag arbetade med optionshandel. Mina utfärdade optioner skulle 
gå till lösen fredagen innevarande vecka.                                             
På torsdagen föll index med över 8%. Nedgången fortsatte       
sedan på lösenfredagen. Jag förlorade i ett slag allt jag ägde             
och var dessutom skyldig en ordentlig summa.                                       
Min pappa sa efter några dagar att Gud talat;                                 
"Andreas du är nedslagen men inte utslagen.”                                                                         
Jag slog upp min bibel på rent måfå. Mitt finger landar på                    
"Ni är nedslagna men inte utslagna"            (2 Kor. 4:9 red. ant.)                                                        
Jag orkade resa mig och gå vidare med detta i ryggen!                                            
           Andreas Adelgren 

 

 

Har du stått inför ett vägskäl någon gång? 

Ja, många gånger.                                                                                        
Till exempel när jag hade varit hemma med min son i 3 år                  
så valde jag att gå en trädgårdsutbildning istället för att börja 
jobba direkt.                                                                                     
Det ledde till att jag idag  jobbar som kyrkogårdsvaktmästare. 
Ett helt annat yrke än jag tidigare haft och                                              
ett yrke jag trivs väldigt bra med. 
      Helen Lilja 

På framsidan ser du Alva Göransson, en av våra fantastiska unga ledare i konfa arbetet .              
När bilden togs var vi på läger på Brevik och utmanade oss med att gå deras höghöjdsbana. 
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JJUUNNII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
11/6 kl. 14.30  Gudstjänst på Aspgården 
13/6 kl.17.00  Friluftsgudstjänst i Östra Ryd på Björkvik. Ta med egen stol och fika. 
16/6 kl. 19.00  Sommarandakt i Östra Ryds kyrka 
18/6 kl. 14.30  Gudstjänst på Aspgården 
20/6 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst vid Gårdeby församlingshem. Ta med egen stol och fika.                       
23/6 kl. 19.00  Sommarandakt i Västra Husby kyrka 
26/6 kl. 17.00   Friluftsgudstjänst i Västra Husby, Gamla hemmet. Ta med egen stol och fika. 
27/6 kl. 17.00  Ekumenisk friluftsgudstjänst i Östra Ryd med Betania hos Rodhe Axelsson och            
    Ulf Krusell, Stora Torsjö gård 1, Östra Ryd. Ta med egen stol och fika.              
30/6 kl. 19.00  Sommarandakt i Gårdeby kyrka 

JJUULLII 
4/7 kl. 17.00   Friluftsgudstjänst vid Västra Husby församlingshem. Ta med egen stol och fika. 
7/7 kl. 19.00   Sommarandakt i Östra Ryds kyrka 
9/7 kl. 14.30   Gudstjänst på Aspgården 
11/7 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst hos  Anderssons, Smedjan, Gårdeby.                                
    Ta med egen stol och fika.                                                     
14/7 kl. 19.00  Sommarandakt i Västra Husby kyrka 
16/7 kl. 14.30  Gudstjänst på Aspgården 
18/7 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst hos Nils Stendahl, Smedby 1, Östra Ryd.                                             
    Vid regn i bilverkstaden! Ta med egen stol och fika.                                                                         
21/7 kl. 19.00   Sommarandakt i Gårdeby kyrka 
25/7 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst hos Harrströms på Ringeby Storgård, Västra Husby.                           
    Ta med egen stol och fika.                                                                                                  
28/7 kl. 19.00  Sommarandakt i Östra Ryds kyrka 
30/7 kl. 14.30   Gudstjänst på Aspgården 
1/8 kl. 17.00   Friluftsgudstjänst hos Gripenblads i Lund Gårdeby. Ta med egen stol och fika.          
4/8 kl. 19.00   Sommarandakt i Västra Husby kyrka 
6/8 kl. 14.30   Gudstjänst på Aspgården 
8/8 kl. 17.00   Friluftsgudstjänst hos Åke Hedén i Råssla, Östra Ryd 

AAUUGGUUSSTTII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11/8 kl. 19.00  Sommarandakt i Gårdeby kyrka 
15/8 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst hos Mariana Nordin och Daniel Klingebiel, Stora Hagen,               
    Västra Husby. Vid regn under tak, ta med egen stol och fika.                                      
18/8 kl. 19.00  Sommarandakt i Gårdeby kyrka 
20/8 kl. 14.30  Gudstjänst på Aspgården 
22/8 kl. 17.00  Friluftsgudstjänst vid Gårdeby församlingshem. Ta med egen stol och fika.                      
29/8     Församlingsutflykt till Capella Ecumenica. Information om utflykten kommer          
    i nästa nummer av MELLAN HIMMEL OCH JORD, hemsida, predikoturer mm. 

                                          VViidd  rreeggnn  ii  nnäärrmmaassttee  kkyyrrkkaa  oomm  iinnggeett  aannnnaatt  aannggeess  
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HHIITTTTAA  TTIILLLL  ÖÖSSTTRRAA  RRYYDDSS  
FFÖÖRRSSAAMMLLIINNGGSS                                                    

FFRRIILLUUFFTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTTEERR                                                    

  

Nr 1 13/6    Björkvik 

Nr 2  20/6    Gårdeby församl.hem  
     vid kyrkan. 

Nr 3  26/6    G:a hemmet, VHusby 
     korsningen Ö Rydsvä
     gen - v210 

Nr 4 27/6    Stora Torsjö, Ö Ryd 
     tills. med Betania  

Nr 5  4/7    V Husby  församl.hem 
              vid kyrkan 

Nr 6 11/7    Smedjan, Gårdeby  
               nära kyrkan. 

Nr 7 18/7    Smedby 1, Ö Ryd. Vid    
               avtagsvägen mot       
              Gårdeby 

Nr 8 25/7    Ringeby Storgård,           
     V Husby, vid Hylinge;  
              sväng mot Nybble            

Nr 9 1/8    Lund, Gårdeby, vid 
     vägen mot Östra Ryd  

Nr10   8/8   Råssla Gård, Ö Ryd . 
    Följ skyltning mot Boda 

Nr11 15/8   Stora Hagen, V Husby. 
              Väg 210 mot                    
              Linköping, mitt emot 
    djurtandvården 

Nr 12  22/8    Gårdeby församl.hem     
               bredvid kyrkan. 

  - men ni har väl GPS? 

Lätt att komma ihåg: 
Alltid söndagar kl 17:00!  

Varför inte ta en cykeltur och                                                           
upplev din nära hembygd !                                                                           

 Ta med något att sitta på  och kaffekorg så ses vi! 

11  
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55
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88..  

1100  
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1111
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Nu inrättar man Svenska Kyrkans centrala                        
demokratiska organ på nationell nivå; det så      

kallade kyrkomötet. Numera skulle viktiga beslut 
gällande kyrkan bekräftas av kyrkomötet innan 

själva riksdagen fattade beslutet.  

 

 

Religionsfrihetslagen införs och klargör att Svenska 
Kyrkan är ett trossamfund och inte en del av stats-

apparaten. Varje svensk får rätt att utträda ur 
Svenska Kyrkan utan att inträda i ett annat samfund, 

eller anta vilken religion han eller hon önskar. 

 

 

De föregående lagstiftade förhållandena  mellan 
kyrka och stat upplöses. Numera är kyrkliga organ 
varken kommunala eller statliga myndigheter.           
Dessutom ersättes den föregående kyrkolagen av 
kyrkoordningen som också beslutas av kyrkomötet. 

 

 

Söndagen den 19 september, kyrkoval i                          
Östra Ryds församling. Församlingen står vid                          

ännu ett vägskäl och ska nu besluta om                                                        
vad man vill att kyrkan ska satsa på i framtiden.                                                            

Nya personer ska väljas in i kyrkofullmäktige som i 
sin tur utser kyrkorådet. I vilken riktning ska vi gå? 

 

 

Vid Uppsala möte beslutar man sig till sist för att 
lämna katolicismen och ansluter sig till den                   

evangeliska-lutherska protestantismen.                        
Nu är det kungen och inte längre Påven som är kyr-

kans överhuvud. Och med kungen i spetsen                  
genomgår kyrkan stora förändringar. 

 
 HISTORISKA     
   SVENSKA    
       LÅNGA 
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Den svenska smedsonen  Olov Petersson skriver in 
sig vid universitetet i Wittenberg där han får den 

katolske prästen Martin Luther som lärare. Han tar 
starkt intryck av Martin Luther som riktat kritik mot 

delar av den katolska läran. Intrycket av den lut-
herska kristendomssynen tar Olov med sig tillbaka 
till Sverige, där han blir präst och sprider budskapet 

om frälsning genom tron på Kristus,                                     
inte genom gärningar. 

 

 

                                                               
En nationell kyrka är nu ett faktum och det är en 

rikstäckande organisation med flera etablerade stift 
med biskop, domkapitel och domkyrka centrum. 

Även i Östra Ryd byggs nu en kyrka.  

 

 

      Den svenska kungen Olov Skötkonung             
bestämmer sig för att låta sig döpas. Genom dopet 

av en kung får nu den kristna tron fäste.                
Den svenska kyrkan står under ledning av påven          

och man kallar sig katoliker 

 

 

De första kristna församlingarna, socknarna, växer 
gradvis i antal och den första  ärkebiskopen, Stefan, 

etableras i Uppsala. Vid den här tiden byggs bland 
annat Gårdeby kyrka och en kyrka i Västra Husby. 

SSTTAARRTT!!            
HÄR BÖRJAR EN                  

SPÄNNANDE 
VANDRING  

 

VÄGSKÄL I                
KYRKANS 
HISTORIA 
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SOMMAR I VÅRA KYRKOR 

I år har vi inte kunnat planera sommaren 
som vi brukar göra. Våffelkvällar och Musik 
i Sommarkväll får vänta! Men det kommer 
ändå finnas möjlighet att komma till kyrkan 
och sjunga, be och ta del av textläsning 
och betraktelse. 

MMeellllaann  vveecckkoorrnnaa  2244  oocchh  3344                                                                  
hhaarr  vvii  mmööjjlliigghheett  aatttt  ttrrääffffaass::    

Varje onsdag klockan 19 vid en enkel 
Sommarandakt i någon av våra tre kyrkor.  

På söndagarna klockan 17  samlas vi för 
Friluftsgudstjänst på olika platser i bygden. 

Vi anpassar verksamheten efter rådande  
rekommendationer så hur många vi kan vara 
på våra samlingar vet vi inte idag. Inte heller 
om föranmälan krävs. All information om 
detta kommer att finnas på hemsidan, i våra 
olika social kanaler och i Predikoturerna på 
fredagar i Norrköpings Tidningar. 
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IILLSSEE  VVÄÄLLJJEERR  AATTTT  TTRROO  PPÅÅ  DDEETT  GGOODDAA  JJuusstt  ddeett  --    DDOOPPEETT!!??  
ÄÄrr  ddeett  fföörrsseenntt                                                                                                              

aatttt  llååttaa  ddööppaa  vvåårrtt  bbaarrnn??  

   Har du detta år fått vara med om det 
   fantastiska och omtumlande att bli  
  förälder? Hur blev det med dopet när ni inte 
  kunde samla släkten som planerat?      
  Har mormors dopklänning blivit för liten?  
  Hur stort får barnet vara vid dop?   
  Är det inte för sent nu? 

JJeessuuss  ssaa::  LLåått  bbaarrnneenn  kkoommmmaa  ttiillll  mmiigg!!  Dopet är bland det 
rikaste och bästa man kan ge sitt barn. Det är dock inte 
för sent oavsett hur gammal ditt barn blivit. Det kanske 
kan stå, krypa eller gå själv. Kyrkan och vi som församling 
döper alla som vill oavsett ålder.                                         
Vi kanske inte kan samlas så många till gudstjänst, men 
det hindrar inte att dopet kan ske!                                                                             
           Det finns även möjlighet att ordna                                                  
           dopdräkter i större storlekar.                                    
   Varmt välkommen att höra av dig                           
  om du har fler frågor eller                                                  
  vill boka dop i  vår församling!                             
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          DÖPTA   
   18 april Lara Öhman   Östra Ryds kyrka                                                                                          
   24 april   Ellen Käll Netzell     Västra Husby kyrka 

      VIGDA TILL VILA 

   5 mars Sven Olof Karlsson  Norra kapellet                                                             
   19 mars Margareta Eriksson Västra Husby kyrka                                                                    
   29 april   Karl Erik Lindvall  Gårdeby kyrka                                                             
    

                                                                                                                                       
  Pga. GDPR publiceras endast döpta vigda och konfirmerade av våra egna präster. 

BIBELN OM VÄGSKÄL 

  

HHaann    vvaakkaarr  öövveerr    ddeett    rräättttaass  vvääggaarr                                                
oocchh  sskkyyddddaarr  ssiinnaa  ttrrooggnnaass  ssttiiggaarr..  

Ordspråksboken  2:8 

  

TTrryygggg  ggåårr  ddeenn  ssoomm  ggåårr  rräättttaa  vvääggaarr,,                                                                                              
ddeenn  ssoomm  vviikkeerr  aavv  rrååkkaarr  iillllaa  uutt..                                                                                    

Ordspråksboken 10:9  

      HHaann  ggeerr  mmiigg  nnyy  kkrraafftt                                                                                                                          
oocchh  lleeddeerr  mmiigg                                                                        
ppåå  rräättttaa  vvääggaarr,,                                                                                            

ssiitttt  nnaammnn  ttiillll  äärraa..                                                                                                                                                                                                      
Psaltaren 23:3  

HHöörr,,  vviisshheetteenn  rrooppaarr,,                                                                                                                
iinnssiikktteenn  llååtteerr  hhöörraa  ssiinn  rröösstt..    

HHoonn  ssttåårr  uuppppee  ppåå  hhööjjddeerrnnaa,,                                                                                                          
vviidd  aallllaa  vvääggaarr                                                                      
oocchh  vvääggsskkääll..                                                                                            

OOrrddsspprrååkkssbbookkeenn  88::11--22  
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CC  AA  

FF  

FRÅN EGENFÖRETAGARE TILL PRÄST 

 
Kanske känner du som läser det här att det ska-
ver lite i dig. Kanske känner du att du inte är på 
rätt plats i livet, att du egentligen vill göra något 
annat, det som så länge legat fördolt i ditt hjärta. 
Här kommer mitt råd till dig: Ta emot Jesus i ditt 
liv och låt honom visa vägen, bara han har svaret. 
Ta emot honom genom att lägga fram alla dina 
synder, bekänn honom som Guds son och be 
honom bli Herre i ditt liv. Då ska du få uppleva 
hur den Helige Andes ledning hjälper dig att finna 
just din väg! Den väg du alltid varit menad att gå. 
Guds rika välsignelse! 
 
Stefan Sandberg                                                                  
Östra Ryds församling 2015-2019,                       
nu präst i Söderköping S:t Anna församling                                                           

Jag har blivit ombedd att under rubriken 
”Vägskäl” berätta om hur jag gick från ett liv som 
egen företagare till präst i Svenska kyrkan. Själva 
ordet vägskäl antyder dock, för mig i alla fall, 
någon form av valfrihet, ett val mellan två eller 
kanske flera olika riktningar, vägar. För mig var 
det inte riktigt så.  
 
När jag 1993 som nybakad civilekonom startade 
en Hemtexbutik i Norrköping visste jag redan att 
det fanns något annat jag egentligen skulle göra. 
Jesus hade gett sig tillkänna för mig ett par år 
tidigare, under en mörk tid i mitt liv.  
Dock tog det många år innan jag kunde ta steget. 
Livet som egen företagare var okey, men väldigt 
beroende av hur rörelsen gick. Efter några tuffa 
år runt millennieskiftet fattade jag tillslut beslu-
tet att sälja butiken och börja studera till präst.  
År 2012, som 45 åring, blev jag så vigd till präst i 
Svenska kyrkan. Det har jag aldrig ångrat, ens för 
en sekund. 
Jesus kallade och till slut sa jag ja. Att svara ja på 
en kallelse är att följa sin inre röst, sitt hjärtas 
röst, sin egen djupaste längtan som jag tror 
också är Guds mening med ens liv. 
Jesus kallar inte bara människor att bli präster. 
”Du passar in i själva skapelsen, det finns en upp-
gift just för dig”, sjunger vi i psalm 791. Den 
fortsätter med ”Men du är fri att göra vad du vill 
med den, säga ja eller nej”.                                          
Och visst, det går säkert att tacka nej. Att gå en 
annan väg. Men det är att gå emot sitt eget 
hjärta, vilket är oerhört kostsamt och ett stort 
slöseri. 
 Jag kunde, som sagt, det inte. 
 

. 
 

SOMMARÖPPNA KYRKOR 

Våra tre kyrkor hålls öppna under sommaren för dig                            
som av olika anledningar vill besöka din kyrka.                                                            

Kyrkorna i Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby                           
hålls öppna varje dag                                                                                             

mellan 14 juni – 22 augusti  kl. 10-15 
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PPOONNTTUUSS    MMÅÅRRTTEENNSSSSOONN 
Kyrkoherde 
070-631 35 02 
pontus.martensson 
@svenskakyrkan.se 

AANNNNAA  SSKKÖÖLLDDHH 
Kantor  
072-555 73 19 
anna.skoldh 
@svenskakyrkan.se 

TTHHEERREESSEE  HHEELLLLBBEERRGG                            
Kanslist 
011-706 13 
therese.nystrom 
@svenskakyrkan.se 

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

NNIILLSS--OOLLAA  SSVVEENNSSSSOONN    
Komminister                  
070-246 73 90             
nils-ola.svensson   
@svenskakyrkan.se 

KKRRIISSTTIINNAA  GGEERRDDIINN  TTOOFFTTEE 
Pedagog 
070-318 34 12 
kristina.tofte 
@svenskakyrkan.se                        

JJEENNNNIIEE  RRAASSMMUUSSSSEENN 
Pedagog 
072-231 43 66 
jennie.rasmussen 
@svenskakyrkan.se                           

  

  

SSWWIISSHH      kollekt/gåva                                                
123 006 23 31 

RROOBBIINN  JJOOHHAANNSSSSOONN 
Kyrkvaktmästare  
i Västra Husby 
070-699 06 13 
robin.e.johansson 
@svenskakyrkan.se 

OOLLLLEE  HHIILLLLEEBBEERRGG 
Kyrkvaktmästare  
i Östra Ryd 
070-228 96 62 
olle.hilleberg 
@svenskakyrkan.se  

MMIIKKAAEELL  KKAARREENNRRYYDD  
Vikarierande                  
kyrkvaktmästare         
072-212 49 30             
mikael.karenryd     
@svenskakyrkan.se  

  

FFÖÖRRSSAAMMLLIINNGGSSHHEEMM  
ÖÖSSTTRRAA  RRYYDD   
011-721 77 

  

KKYYRRKKSSTTIIGGEENNSS                    
FFÖÖRRSSKKOOLLAA     
073-070 03 55      
kyrkstigens.forskola              
@svenskakyrkan.se 

CCAAMMIILLLLAA  KKAARRLLSSSSOONN    
Rektor förskolan          
070-300 81 75                
camilla.karlsson2        
@svenskakyrkan.se    

LLIINNNNÉÉAA  AAXXMMAACCHHEERR    
Förskolelärare              
linnea.axmacher      
@svenskakyrkan.se 

HHAANNNNAAHH  CCAARRLLSSSSOONN  
Förskolelärare                 
hannah.carlsson    
@svenskakyrkan.se 

KKAARRIINN  BBRROOHHLLIINN                
GGÖÖRRAANNSSSSOONN                              
Barnskötare                    
karin.brohlin                
@svenskakyrkan.se 

MMEELLLLAANN  HHIIMMMMEELL  OOCCHH  JJOORRDD  delas ut av SSVVEENNSSKKAA  KKYYRRKKAANN  II  ÖÖSSTTRRAA  RRYYDDSS  FFÖÖRRSSAAMMLLIINNGG som 
oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. FFÖÖRRSSAAMM--
LLIIMMNNGGSSEEXXPPEEDDIITTIIOONNEENN  finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I försam-
lingen finns de tre kyrkorna Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. AADDRREESSSS  Östra Ryds församling, 
Västra Husby församlingshem, 605 96 Norrköping TTEELLEEFFOONNUUMMMMEERR  011-706 13  HHEEMMSSIIDDAA 
svenskakyrkan.se/ostraryd  FFAACCEEBBOOOOKK  ostrarydsforsamling IINNSSTTAAGGRRAAMM  ostra_ryds_forsamling 
YYOOUUTTUUBBEE  Östra Ryds församling EEPPOOSSTT  ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se  
AANNSSVVAARRIIGG  UUTTGGIIVVAARREE  Pontus Mårtensson TTRRYYCCKK Tellogruppen, Söderköping  


