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Lusten och viljan att utvecklas har vi nog de allra 
flesta i oss, för många av oss är det en stark driv-
kraft.                                                                                   
Balansen mellan att uppskatta det vi har och att 
vilja ha mer, blir ibland svår att hantera.  

Varje dag blir vi också påminda om livets orätt-
visa. Livet är skört, och inget vi kan ta för givet. 

Jag önskar att få fokusera på de saker och männi-
skor som ger mig livslust.  
Minimera mina måsten och energitjuvar.  Att 
känna gemenskap med andra är väldigt viktigt för 
mig och när jag känner trygghet hos en person  
kan den utmana mig i princip hur mycket som 
helst, men utan tryggheten är jag otroligt känslig. 

Jag har längs livets väg hittat de saker som just jag 
känner mig lycklig av.                                                 
För det är nog ändå nyckeln tror ja 

Att hitta sitt eget recept, även om vi kan ta inspi-
ration av andra. 

Något att göra, Någon att älska,  

Något att se fram emot och göra det bästa vi kan.  

Var och en av oss behövs här - tillsammans. 

  

 

 

   Cecilia Ehlert Ankarstrand   
          präst i Svenska Kyrkan 

Just i denna tid på året påminns jag om hur livslust 
känns.  Lusten och längtan efter solen, värmen, na-
turen och färgerna. När livet vänder åter- så känner 
jag; 
Jag har fått livslusten tillbaka igen!         

Av någon anledning så har min livslust ökat med 
åren, eller tacksamheten för att ha livet och då även 
lusten att leva. Inte för att livet alltid är bra eller att 
det alltid varit så.  

Jag har försökt lära mig att acceptera dalarna, för de 
gör ju att jag uppskattar topparna desto bättre. Jag 
har även upplevt perioder i livet när livslusten run-
nit ur mig och jag vandrat på jorden likt ett skal av 
den människa som skulle fyllt min kropp.              
Dagarna gick och jag vågade hålla ut och hoppas på 
att lusten skulle återvända.   

Medierna fylls ofta av tips och råd hur vi ska leva 
våra liv maximalt, men råden ger,  åtminstone mig, 
allt oftare ångest och stress över det som jag inte 
gör än fyller våra sinnen med inspiration.  

Bara ordet maximera ger mig hjärtkramp.                         
Är det okej att vara nöjd?                                                 
Kan vi bli nöjda? 

Nöjda med det vi har och den situation vi lever i – 
utan att vilja ha det på något annat sätt?  

Vi lever i en tid med oändliga möjligheter för många 
av oss. Det är lätt att gå vilse och tappa bort sig själv 
i jakten på bättre; ett ”bättre” liv-  bättre arbete, 
bättre relationer och bättre boende.  

 

 

LIVSMOD -                                         

OÄNDLIGA  MÖJLIGHETER 
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avstånd och aldrig vara fler än 50 personer gäller i                

    skrivande stund.  Men vi drömmer om en ljusare, öppnare framtid!                                

Församlingen har också under tiden som gått kunnat hjälpa till med apoteksärenden, inköp 

av mat och också hemkörning av beställda varor från Affärn i Östra Ryd. Vi upplever dock 

att hjälpsamheten familj, grannar och vänner emellan har fyllt de flesta behov. Så fint!                    

En sak till; bilden på framsidan är från Hörstorp med Eva Nordh Furenhed och kon Alva. 

Precis när det var färdigt i mitten på mars, insåg vi att 

det mesta inte skulle stämma med verkligheten.                                                    

Så det kasserades.                                                                               

I din hand håller du nu ett nytt nummer - men än kan     

mycket hända! Vi planerar friluftsgudstjänster, våfflor 

och ”musik i sommarkväll” med påbudet om att hålla 

Vad gäller dop, vigslar och begravningar? 

Även på begravningar gäller beslutet om max 

50 gäster. Många väljer dock att stanna  

hemma så ännu har det inte vållat problem. 

Ännu har ingen begravning skett utomhus.  

Vad gäller dop och vigslar väljer man att vänta.                  

Capella Ecumenica    söndag 5 juli 

Vi hoppas på en utflykt eftersom församlingen 

har ansvaret för gudstjänsten den söndagen! 

Om det blir med buss är ännu osäkert, alter-

nativet är personbilar. Följ annons,  Instagram 

och Facebook för information och anmälan. 

ALLA TRE KYRKORNA HÅLLS ÖPPNA UNDER SOMMAREN                    

VARDAG OCH HELG  10.00 - 16:00 

HAR DU SAKNAT                             

FÖRSAMLINGSBLADET? 
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OM LIVSMOD ÄR                                         

ATT VARA HOPPFULL…. 

Jag känner mig ”livsmodig” när jag 
vågar tro på framtiden,                            
vågar satsa och hellre ser möjlig-
heter än hinder.                                            
När jag gör något galet som jag 
ångarar djupt så tänker jag:                       
”Du gjorde fel, men du lär av dina 
misstag och gör förhoppningsvis 
inte om felen                                                     
- åtminstone inte samma fel”.        
                  foto privat 

När var du ”livsmodig” senast?  
Jag försöker nog vara optimistisk 
med det mesta. Särskilt i dessa 
dagar med Covid 19 är det viktigt 
att ha livsmod och tro på att man 
ska få hålla sig frisk.                                                  
Annat som gör mig ”livsmodig” är 
dom gånger jag får träffa barn 
och barnbarn, så klart! Det blir 
inte ofta just nu men dom                  
dagarna kommer snart tillbaka 
igen, det ger mig hopp!                                                  
  foto Kristina Gerdin 

Laila Johansson, fd Västra Husbybo 
numer boende i Söderköping, bl.a. 
medlem i Kyrkans syförening.                               
Vad är livsmod för dig?   Om livsmod är 
samma sak som att vara hoppfull så 
kan livsmod för mig vara när vänner, 
både nära vänner men även bekanta 
från mina olika föreningsliv, hör av sig 
för att fråga hur jag mår och hur vi har 
det, min make och jag. Inte av nyfiken-
het utan av ren omtanke. Det visar på  
empati vilket är viktigt, speciellt i tider 
när man går igenom svårigheter och 

sorg. 

Alva  Göransson; en av Östra Ryds 
församlings unga ledare, fd konfir-
mand som nu går i nian i Söderkö-

ping.  

Vad är livsmod för dig?   Att våga 
göra saker. Att inte följa strömmen 
och att inte göra det som alla andra 
gör. Helt enkelt att våga göra det 

man själv vill.  

När var du ”livsmodig” senast?               
Jag är ”livsmodig” hela tiden.                  
Jag gör inte som alla andra.                  
Jag följer inte normer och gör vad 
alla andra gör. T.ex. så har jag inte 
på mig vad alla andra har på sig. 
Utan jag har min egen stil,                           
är min egen person och går min 

egen väg. 

            foto Jennie Rasmussen 

Sist går frågan till Katarina Karl-
berg, lantbrukare, politiker och 
förtroendevald i församlingen                
Vad är livsmod för dig?                              
Begreppet livsmod kopplar jag till 
optimism, hoppfullhet och att  
bejaka livet, alltså totala motsatsen 
till missmod.                                          
När var du ”livsmodig” senast?                  
Jag är livsmodig varje dag, med 

ytterst få dagar undantagna.  
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KONFIRMATION                                              

FÖR DIG SOM GÅR I 8.an ELLER 9:an 

  
 Egentligen vill vi bara säga att du är så otroligt viktig.                         

 Ingen annan kan vara du - du behövs i världen, så som du är,                 

 glad, arg, lugn, rädd, tyst, pratig, frisk, sjuk, svag eller stark.                                

 Du är viktig! 

 

 

 ”Unplugged”                            
 Det finns frågor i livet och tillsammans kan vi hitta svaren. Vi kommer                  

 att fråga dig vad du längtar efter och drömmer om. Genom upplevelser                      

 och samtal, skratt och allvar så utforskar vi livet och vår plats på jorden.                 

 Vi kommer också prata om att du bär på en kraft som vi kallar Gud.                     

 Läger på hösten, frivillig skidresa på sportlovet och läger under  våren. 

 Uppstart   13 sep och uppstartsläger 25 - 27 sep 2020                                                           

 Träffar   11 okt, 8 nov, 6 dec, 10 jan, 14 feb.                                                   

 Skidresa   Sälen vecka 8 (sportlovet)                                                   

 Läger   17 apr 2021 och 13 - 26 maj 2021     

 Konfirmation 22 maj 2021 

 

  

Mer information och anmälan:  www.konfaostraryd.se 
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Foto: Andebark.se 

Hjältarnas och miraklernas tid!                    
Text  Pontus Mårtensson        

Tidigt på morgonen,                                             
första dagen på sportlovet, steg nitton 
halvpigga konfirmander och ungdomar 
på bussen i Östra Ryd och Västra Husby 
för den långa resan mot Sälen, Lindval-
len och alla skidbackarna där.                                            

Stämningen var förväntansfull och for-

tare än vi anat var vi framme och kunde 
inkvartera oss i Sälsäterns fjällgård                              
(bara 300 meter från backen) och där-
efter hämta all skidutrustning. 

De vana åkarna såg vi inte snöröken av och 

de kunde knappt få nog av skidåkning under en dag trots att backarna var öppna nio tim-
mar för åkning. Så var det ett gäng med måttlig skidvana som med friskt mod kastade sig 
ut i backarna och märkte att det gick riktigt bra att åka trots en viss ringrostighet. Man 
kunde se att de bara blev gladare och gladare för var dag som gick! 

Så var det de med betongklumparna på fötterna, hur gick det för dem? De var de allra 

gladaste på hela resan eftersom de gick från en väldigt rädd och mörk långfredag till en 
ljus och hoppfull påskdag. Med god hjälp av de vuxna ledarna lotsades de varsamt upp i 
liften och långsamt ner för backen för att bit för bit upptäcka att det både går att svänga 
och bromsa så att den fruktade kraschen inte inträffar. Visst ramlade de ibland men de 
gav inte upp.  

En del hade åkt mycket slalom tidigare och 

var ivriga som snövesslor att få kasta sig ut i 
backarna medan andra började undra vad 
det var de hade gett sig in på.                                     
Den som aldrig haft ett par slalompjäxor på 
sina fötter förstår nog inte känslan som man 
närmast kan likna vid att gjuta in fötterna i 
var sin betongklump.                                                             

Tänk sen att man dessutom ska röra sig med 

dem på, spänna fast ett par långa brädlap-
par och till råga på allt ställa sig på ett 
sluttande plan där det bara kan gå utför! 



 

3/2020   MELLAN HIMMEL OCH JORD      7 

Med Guds hjälp, tryggt stöd från ledarna och 

egen envishet trotsade de rädslorna och 
kunde faktiskt åka slalom när dagarna var 
över. Det var snudd på ett mirakel och varför 
inte kalla det för uppståndelse. Om man får 
hjälp att inte ge upp då är man en verklig 
hjälte! 

Väl tillbaka från backen var det dags för 

kvällsmat och därefter lite bus och lek som t 
ex levande charader, rumskampen och 
maffia. Kvällarna avrundades med andakt då 
vi fick öva på att hitta lugnet genom att lägga 
undan mobiltelefonerna och verkligen be-
stämma oss för att inte peta på eller prata 
med den som sitter närmast. Att stänga av de 
intryck som splittrar är en utmaning, men 
nödvändigt om man ska finna sig själv och om 
man ska finna Gud. 

I andakterna påminde vi oss om det vik-

tiga budskapet i sången “Du vet väl om 
att du är värdefull”: Du är älskad för din 
egen skull för ingen annan är som du. Du 
passar in i själva skapelsen, det finns en 
uppgift just för dig. Men du är fri att göra 
vad du vill med den, säga ja eller nej. 

Gud tvingar inte någon till något men 

erbjuder ett spännande och rikt liv när vi 
väljer att säga JA och gör vårt bästa att 
följa Jesus. Det gör skillnad att säga till 
Jesus att du vill vara hans vän.                        

Vi är tacksamma för Guds beskydd under resan och att vi klarade oss undan med en 

stukad tumme som enda skada, även det ett mirakel. Ett annat mirakel inträffade när 
en av ungdomarna hade hamnat i en backe som blev för svår att ta sig ner från.                        
Kompisarna kunde inte hjälpa utan åkte ner och hämtade ledarna som tog sittliften 
upp för försöka hitta den nödställde. Beskrivningen de fått på var de kunde hitta kom-
pisen var inte helt tydlig men på vägen upp blåste den ena ledarens skidglasögon av 
och landade mitt under liften.                                                                                                                            

Men tack vare blåsten (kan det ha varit Andens vind?) och att ledaren först sökte efter 

sina glasögon visade det sig att den nödställde fanns alldeles i närheten i backen och 
kunde få trygg lotsning ner för backen.                                                                                              
Som sagt, hjältarnas, miraklernas och som alltid - Guds tid! 
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Söndag 14 juni   17:00                                   

FRILUFTSGUDSTJÄNST  Björkvik                         

se kartan intill  

Lördag 20 juni   17:00                                               

FRILUFTSGUDSTJÄNST Gamla Hemmet                

se kartan intill  

Söndag 21 juni   18:00                                                    

KONSERT Västra Husby k:a   se sid 13                                                                                                                                       

Onsdag 24 juni   18:00                                          

VÅFFELKVÄLL Gårdeby församlingshem              

se sid 12                                                                         

Söndag  28 juni  17:00                                           

FRILUFTSGUDSTJÄNST  Aspgårdens                        

äldreboende    se kartan intill 

Söndag 1 juli     18:00                                                

MUSIK I SOMMARKVÄLL  Östra Ryds k:a        

se sid 13 

Söndag  5 juli                 

FRILUFTSGUDSTJÄNST Capella Ecumenica      

Tjejtrion MaLiKa sjunger      se sid 4 

Onsdag   8 juli    18:00                                   

VÅFFELKVÄLL  V Husby församlingshem       

se sid 12 

Söndag 12 juli     17:00                                                    

FRILUFTSGUDSTJÄNST                                         

Vid Östra Ryds församlingshem tillsammans 

med Betania församlingen      se kartan intill  

 

 

 

Onsdag 15 juli   18:00                                  

MUSIK I SOMMARKVÄLL  Gårdeby k:a           

se sid 12 

Söndag 19 juli    17:00                                                       

FRILUFTSGUDSTJÄNST Ringeby Storgård          

hos Harrströms  se karta intill 

Onsdag 22 juli    18:00                                   

VÅFFELKVÄLL  Ö Ryds församlingshem                 

se sid 12 

Söndag 26 juli     17:00                                    

FRILUFTSGUDSTJÄNST  Råssla                             

hos Åke Hedén   se kartan intill 

Onsdag 29 juli    18:00                                 

MUSIK I SOMMARKVÄLL V Husby kyrka             

se sid 13 

Söndag 2 aug   17:00                                        

FRILUFTSGUDSTJÄNST  Lund, Gårdeby              

hos Gripenblads     se kartan intill 

Onsdag 5 aug   18:00                                      

VÅFFELKVÄLL   Ö Ryds församlingshem             

se sid 12 

Söndag 9 aug    17:00                       

FRILUFTSGUDSTJÄNST  bakom Ö Ryds skola 

tillsammans med  Betania församlingen               

se kartan intill         

Lördag  15 aug  ÖSTRA RYDS DAGEN                   

I skrivande stund vet vi inte om den blir av. 

Följ annonsering och affischering. 

Vi ses i 
  Kyrkan! 
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HITTA TILL ÖSTRA RYDS 

FÖRSAMLINGS FRILUFTS-

GUDSTJÄNSTER 

nr  1 14 juni    Björkviks Säteri,         

      

nr  2 20 juni   Gamla Hemmet,                      
      V Husby Hembygds-
     förening.                        
     Gamla Hemmet ligger 
     vid korsningen väg 210 

     och Gamla Övägen 

nr  3  28 juni  Aspgårdens                       

     äldreboende                        

      mitt i Östra Ryd. 

   5 juli    Capella Ecumenica              

     se 4  

nr 5   12 juli   Vid Ö Ryds församlings- 

      hem  med Betania-         

      församlingen 

nr 6      19 juli   Ringeby Storgård                              

                 hos Harrströms.  
                 Vid Hylingekorset strax           
     utanför Västra Husby kör 

     du mot Nybble.  

nr 7 26 juli     Råssla gård                       
      hos Åke Hedén, följ  
           skyltning mot Boda i            

                  Ö Ryds samhälle  

nr 8  2 aug     Lund, Gårdeby                    
      hos Gripenblads mellan 

      Ö Ryd och Gårdeby 

nr 9  9 aug      Ö Ryds skolgård               
       familjegudstjänst               
                   tillsammans med             
       Betaniaförsamlingen, vi  

                   grillar sjunger och leker. 

 

9 

1 

7 

8 

6 

 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! 

2

 

3 

5 



 

10      MELLAN HIMMEL OCH JORD 3/2020 

Under ungefär ett års tid har kyrkorå-
det i Östra Ryds församling utrett 
frågan om det skulle vara möjligt och 
relevant att starta en förskola med 
församlingen som huvudman.  
 
Svenska kyrkan i Östra Ryds försam-
ling vill vara relevant för människor 
genom att på olika sätt bidra till en 
god och bra bygd att leva, bo och 
arbeta i.                                               
Under en längre tid har vi uppfattat 
att det finns en stor efterfrågan på 
förskoleplatser inom församlingen. 
 
Därför har nu kyrkorådet beslutat att 
starta en förskola och att den ska 
inrymmas i bottenvåningen på Västra 
Husby församlingshem. 

Nu  pågår arbetet med att söka och 
rekrytera förskolerektor och övrig 
förskolepersonal, att söka nödvän-
diga tillstånd och anpassa lokalerna, 

FÖRSKOLA I VÄSTRA HUSBY 

FÖRSAMLINGSHEM 

införskaffa nödvändiga möbler och 
material, att bygga ett staket runt 
huset och lekplatsen och allt annat 
som ska till vid en nystart av för--  
skola.                                                            
Barnen kommer att tilldelas plats 
genom kommunens förskolekö                      
men  i skrivande stund är det inte 
möjligt att säga exakt när vi kan ta 
emot de första barnen.  
 
Vi hoppas att vi ska kunna komma 
igång under senare delen av hösten 
men annars blir det först i januari. 
När det än blir är vi väldigt glada att 
vi får en förskola! 

  
För ytterligare info, kontakta  

                           Pontus Mårtensson 

VI AVTACKAR EN GAMMAL DIAKON 

 

 

 

 

För två år sedan hade vi den stora glädjen att anställa 
”en gammal diakon” som tidigare arbetat i församlingen 
och som dessutom bor i Ö Ryd.                                           
Sedan dess har Elisabet Larnemark (återigen) glatt oss 
med sin kreativitet, sin erfarenhet som diakon, sitt     
engagemang för människor och bygden och  med sina 
galna upptåg.                                                                                  
Den 2 juni gör hon sin sista arbetsdag som anställd i 
församlingen eftersom hon går i pension vilket gör att 
hon i den meningen är ”en gammal diakon”.                        
Även om vi helst skulle vilja ha kvar Elisabet i arbetslaget 
unnar vi henne att bli pensionär och gläder oss åt att hon 
finns kvar som boende och ideell i församlingen.                             
Elisabet kommer bland annat att snickra ihop                  
församlingsbladen på sin fritid.       

Ett stort och varmt tack Elisabet och Guds välsignelse! 

 VI VÄLKOMNAR EN NY PRÄST 

 

 

 

 

Den 13 juni prästvigs Elisabeth Roos i Linköpings                  
domkyrka och vi är så glada att hon ska få göra sitt 
första år som präst hos oss.                                                        
Elisabeth har under många år arbetat som                                  
församlingspedagog i olika församlingar och har                 
därför stor erfarenhet av Svenska kyrkan och inte               
minst arbete med barn och ungdomar.                                           
De erfarenheterna kommer väl till pass eftersom det 
finns många barn och ungdomar i Östra Ryds församling 
som vi gärna vill möta och stötta.     

Eftersom Elisabeth nu är präst så kan du komma att 
möta henne även i samband med gudstjänster, dop, 
vigslar, begravningar, samtal och allt annat som en präst 
kan syssla med.                                                                                    
   Varmt välkommen Elisabeth och                                                       
   vi önskar dig Guds välsignelse! 
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Välkommen till                                           

konfirmationsgudtjänst 

22 aug kl 11.00                                        

i Östra Ryds kyrka 

Boule varje torsdag             

när vädret tillåter! 
Visste du att ett tiotal personer                                       

träffas vid Östra Ryds församlingshem och                  

den fina boulebanan där?  Först spelas Boule                                                    

och sedan fikar man  tillsammans                                                     

- de torsdagar som det inte regnar!                               

10:30 - 12:00     Ta med kaffekorg och kom!  

   

  DÖPTA                                                                                                
  11  jan  Liam Stavhag  Västra Husby  k:a      
           11  jan  Olle Berggren  Östra Ryds k:a                                                 
   1   feb               Colin Lagerbäck     Häradshammars k:a                    
   8   mars  Elis Folkesson  Gårdeby k:a       

   

                     VIGDA                                          
  31 okt 2019 Elisabeth Thorell  och Hans Kalén        Gårdeby k:a                                      
   1  feb   Mikaela Froste och Per Andersson      Drothems k:a 

                                             

  VIGDA TILL VILA                                                                             

  19  nov 2019  Jonas Läredal  Vallda kyrka        
  13  dec 2019   Jill Wall-Lasses  Himmelstalunds kapell                             
  28  feb  Robin Nordh   S:t Laurentii  k:a                                     
     5  mars  Lars Engström  Himmelstalunds kapell                                         
  19  mars    Siv Sander   Östra Ryds k:a                                        
  20  mars           Mariana Svensson  S:t Laurtentii k:a                              
  26  mars  Christina Hertzman S:t Olofs kapell                                 
     5  maj  Gun Kåkneryd  Östra Ryds k:a  

                            

         Här publiceras alla tillhöriga Östra Ryds församling   

ÄN EN GÅNG: FÖLJ ALL INFORMATION !                              

DU KAN HITTA DEN I NT-ANNONSER,                               

INSTAGRAM ELLER FACEBOOK.  

OM DU ÄR OSÄKER;  RING TILL                                   

FÖRSAMLINGSEXP:EN  011 706 13                                

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION! 
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SOMMARENS VÅFFELKVÄLLAR                       

UTOMHUS & MED MAX 50 PERS. 
  Våfflor serveras från 18:00  Underhållningen börjar  c:a 19:00 

onsdag 24 juni  Gårdeby förs.hem                                                                          

Kom i sommarstämning med tjejtrion MaLiKa som sjunger                                                                                   

låtar om Tro, Hopp och det största av allt Kärleken 

          onsdag  8 juli Västra Husby förs.hem  

              Fyrbergs Favoriter med Marcus och Clara Fyrberg 

onsdag 22 juli  Östra Ryds förs.hem                                                                               

”Musik i sommarkvällen” med Carina och Mogge Svenlin 

         onsdag  5 aug Östra Ryds förs.hem   

          Black Poitin spelar och sjunger musik som                                                                                   

          på något sätt har anknytning till Irland! 

I dagsläget när detta skrivs, vet ingen om mötesreglerna lättas till  sommaren. Det Folkhälsoinstitutet säger 

är max 50 personer, även utomhus, alltså får vi respektera detta. Väl utspridda i våra fina församlingshems-

parker hoppas vi på fina kvällar med goda våfflor. 

På behörigt avstånd möter jag Eva 
Furenhed hemma i Hörstorp. På 
bordet ligger dagens tidning, i bröd-
korgen hembakad äppelkaka och 
kaffet till smakar gott.                                  
Eva är lantbrukare, musiker, filialför-
ståndare för Ö Ryds bibliotek och 
inte minst maka och mor.                           
Mitt uppdrag är att höra vad Eva har 
för tankar kring begreppet livsmod, 
och samtalet börjar med att söka 
skillnad på livsglädje och livsmod. 
Eva berättar om ungdomen, livet 
som inte alltid var på topp men lan-
dade i ett beslut att leva. Sedan lant-
bruksskolan i Gamleby, föräldraskap-
et, musiken och om de 30 åren på 
gården tillsammans med Ingemar.                                                      
Allt detta kan kort och gott samman-
fattas med ordet livsglädje.  

Eva beskriver sitt liv som priviligierat, 
hon njuter av vardagens gemensamma 
göromål med sin invanda rytm. Livet 
med korna styr dagarna och veckorna 
och kanske extra mycket just nu i kalv-
ningstider.                                                               
Tänk att man måste vänja kalvarna att 
följa sin mamma, arbetsuppgifter som 
är främmande för de flesta. Men detta 
skapar en känsla av att verkligen leva, 
att vara ett med naturen.                           
Men livsmodet då?                                               

       KÄLLAN TILL LIVSMOD KAN VARA FÖRSONING…. 

Eva funderar högt; källan till livsmod 
kan vara försoning… att inte bara med 
ord säga det men att också i sitt inre 
känna att man är försonad, att finna 
denna inre ro, det skapar livsmod.                        

För Eva är också korset ett viktigt tecken 
på livsmod, ett tecken på den plats hon 
upplever sig ha i världen.  Korset som är 
rotat i jorden och som sträcker sig mot 
himmelen, korsarmarna som likt männi-
skoarmar sträcker sig ut och både om-
famnar och visar på den värld vi är satta 
att leva i.                                                                  
I det skedet av vårt samtal står vi ute i 
ladugården hos amkorna och kalvarna, 
Eva står mitt i gången och visar med sin 
kropp hur korset når ut i hela skapelsen.                                                                                    
Den bilden tar jag med mig och tackar 
för ett samtal som likt korset hade både 
djup och bredd.                                          
        text & foto Elisabet Larnemark         
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”FRÅN HJÄRTAT”                                                                                     
Lotta Källström och Roland Engdahl 

sönd 21 juni   18:00  Västra Husby k:a 

 

”DUoJAzz I SOMMARKVÄLL”                                                                                                     
Ann-Christin Hallgren, sång och                                                                         

Jerker Hårdänge,gitarr 

onsd 1 juli 18:00 Östra Ryds kyrka 

 

”DIN STUND PÅ JORDEN”                                                           
Sofie Hallin  - en akustisk hyllningskonsert                                                    

till livet och naturen i ord och ton. 

onsd 15 juli  18:00  Gårdeby k:a 

 

”KONSERT MED VISA, JAZZ                                                       

POP, SOUL OCH LITE EGET”                                                               

Malin Ekstrand med vänner bjuder på detta program   

onsd 29 juli18:00  Västra Husby k:a 

SOMMAR, MUSIK OCH  GEMENSKAP -                                                  

VAD KAN VARA BÄTTRE?         
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Äntligen;              
vägen är färdig!                                                                                                                             

De flesta som passerar golfbanan mot väg 210 har 
nog sett, och kanske till och med gått på, den nya         
väg som börjar vid Gamla Hemmet och slutar vid 
Västra Husby kyrka. En dröm för många som gått i 
uppfyllelse!                                                                            
Den person som enskilt lagt ner mycket tid och               
arbete på drömmen är Sverker Gröndahl, för-                       
troendevald i Östra Ryds församling och inte minst 
Västra Husbybo sedan 1975.                                        
Sverker berättar att Hembygdsföreningen och              
Östra Ryds församling sedan ca 3 år tillbaka har                
haft en dialog om att få till en ny väg, men det var 

först i början av 2018 man i kyrkorådet gav 
Sverker uppdraget i hopp om att hans yrkeser-
farenheter av projektarbeten skulle ge fram-
gång  åt drömmen om en GC-väg (gång och cy-
kelväg).                                                                                        
- Det kändes också hedrande att få förtroendet 
att kunna bidra med något konkret för vår bygd.                                                              
-Berätta om vägen!                                                          
- Den är ca 425 m lång och har en totalbredd på 
ca 3 m och kostnaden är beräknad till storleks-
ordningen 800 000 kr där Länsstyrelsen står för 
90 % och Östra Ryds församling för de reste-
rande 10 %.                                                                                                                         
-Visste du vad du gav dig in på?                                                                                                              
- Ja, när det gällde att driva själva projektet. 
Däremot hade jag ingen erfarenhet av att söka 
bidrag för de belopp och med de detaljerade 
villkor som krävdes och hur många externa kon-
takter som uppdraget krävde i detta skede.                                                                                                                        
- Hade du sagt ja om du vetat hur mycket jobb 
det blev?                                                                            
-Ja under förutsättning att jag då också förank-
rat uppdraget  hemma.                                                             

-Hur många timmar har du lagt ner på detta?                                                                                         
- Oj, det blev många fler än vad jag hade 
trott. Den första ansökan om bidrag riktade 
vi till Söderköpings kommun i mitten av 
2018 som jag också följde upp med olika 
möten med företrädare för kommunen. För 
att få i det närmaste full finansiering har jag  

 därefter i samarbete med Västra Husby Hem-
bygdsförening och VHIF skickat ganska om-
fattande ansökningshandlingar till de tänkbara 
bidragsgivarna Leader/Kustlandet, Arvsfonden 
och slutligen Länsstyrelsen i Linköping.                

 Det positiva svaret från Länsstyrelsen fick vi så 
äntligen den 21 november 2019. Projektet är 
ett gott exempel på hur samverkan mellan 
många berörda parter kan ge den uppslutning 
som krävs för att pengar ska beviljas.                     

-Hur känns det nu när vägen är färdig?                      
-När den är asfalteras och sin sista putsning 
utmed kanterna, då hoppas jag att alla som 
varit med från början ska känna sig mycket 
nöjda! 

 

Östra Ryds församling får härmed – via        

församlingsbladet – framföra sitt varma tack 
för Sverker Gröndahls arbete och då talar vi 
nog för alla som promenerar, joggar, cyklar, 
sitter i barnvagn eller rullstol:                                

tack för att vi slipper gå utmed den hårt 

trafikerade väg 210.                                                
                          foto Kristina Gerdin Tofte                                                                 
    text  Elisabet Larnemark 

 



 

3/2020   MELLAN HIMMEL OCH JORD      15 

 

 Vill du ha hjälp med gravskötsel?                                               
 Kontakta expeditionen eller vaktmästarna om ni har frågor                                                                                     
 eller vill beställa gravskötsel. 

 Rensning av rabatt: 340:-/år    Tvätt av gravsten:  430:-/tim       

 Vattning: 190:-/år  Förlängning av gravrätt 530:-/år                                                                                               

 Information från vaktmästarna:                                                          
 För att vi ska kunna klippa gräs och hålla fint runt gravstenarna önskar vi att gravlyktor,            
 vaser och andra   gravdekorationer plockas bort och inte läggs bakom gravstenarna under 
 sommarsäsongen. När vi trimmar finns det tyvärr risk att glaset i gravlyktorna förstörs om          
 de står kvar.                                                                                                                                                  
 Under 2019 påbörjade vi kontroller av gravstenarnas säkerhet på våra kyrkogårdar.                           
 På Gårdeby och Västra Husby kyrkogårdar är arbetet så gott som klart. Under våren 2020 
 kommer vi att fortsätta på Östra Ryds kyrkogård.                                                                                                                                                                      
 Så om du ser en gravsten med en stolpe bakom och ett band runt                                                                        
 så beror det på att den inte står säkert och behöver stöttning. 

Hej alla kompisar ! 

Vilken tur att du hittade hit !                                                     

Min kompis Råttan har gått vilse                                                  

och hittar inte hem.                                                                     

Kan du hjälpa honom ? 

 Kram                                                                                               

från Pilo Pingvin 

 
Våra swish - nummer 

            Kollekt             123 006 23 31             

Bokbord/ljuskassa     123 092 68 65                    

Barnverksamhet   123 327 66 49                            

Vuxenverksamhet  123 464 24 76
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PONTUS  MÅRTENSSON 

Kyrkoherde 

070-631 35 02 

pontus.martensson 

@svenskakyrkan.se 

ANNA SKÖLDH 

Kantor  

072-555 73 19 

anna.skoldh 

@svenskakyrkan.se 

JENNIE RASMUSSEN 

Pedagog 

072-231 43 66 

jennie.rasmussen 

@svenskakyrkan.se 

 

 

 

CECILIA EHLERT      

ANKARSTRAND           

Komminister 

070-317 44 56 

cecilia.ankarstrand 

@svenskakyrkan.se 

KRISTINA GERDIN 

TOFTE 

Pedagog 

070-318 34 12 

kristina.tofte 

@svensakyrkan.se                       

ELISABETH  ROOS           

Pastoratsadjunkt    

070 246 73 90                     

elisabeth.roos                     

@svenskakyrkan.se                           

 

THERESE NYSTRÖM 

Förvaltnings -                 

assistent 

011-706 13 

therese.nystrom 

@svenskakyrkan.se 

HELEN LILJA 

Kyrkvaktmästare  

i Gårdeby och 

Fastighetsansvarig 

070-259 66 88 

helen.lilja 

@svenskakyrkan.se 

 

 

 

 

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 
Kyrkvaktmästare  
(säsongsanställd)   
072-212 49 30 
milkael.karenryd    
@svenskakyrkan.se 

FÖRSAMLINGSHEM 
ÖSTRA RYD  
011-721 77 

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

serad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. FÖRSAMLIMNGS-

EXPEDITIONEN 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 EPOST ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se  

ANSVARIG UTGIVARE Pontus Mårtensson TRYCK Tellogruppen 

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

