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GÅRDEBY KYRKAS  DOPFUNT                                                                              foto Helen Lilja 
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DOPET - HAR DET                                       

NÅGON BETYDLSE FÖR DIG? 
 

Funderar du någon gång över att du är döpt?                                                           
Eller kanske inte döpt?                                                                                                     

I vårt land lever vi med stor frihet när 
det handlar om yttrande- och religions-
frihet. Vi får utöva vår religion utan risk 
för att utsättas för trakasserier eller 
dödshot.                               

Så är det ju tyvärr inte i alla delar av 
världen. Och så har det inte heller sett ut 
genom historien. Att låta sig döpas i Jesu 
Kristi namn har och kan därför vara                  
förenat med dödshot, eller social                 
uteslutning.                                                               
Ändå har människor genom alla tider valt 
att göra det.                                                
Vad beror det på? 

Svaren är säkert många, men i dopet får 
vi ta emot Guds kärlek- en kärlek som 
övergår allt mänskligt förstånd. Vi är äls-
kade för just dem vi är- inte för vad vi 
gör eller presterar- just bara för att vi är 
skapade människor. Det lockar!     

Dopet ger också befrielse och rensning - 
vi får löftet om att vi kan lämna allt det 
som blir fel och tokigt i våra liv, det som 
gör oss mänskliga!                                             

Det kan genom dopvattnet symboliskt 
sköljas bort!  Det finns försoning! Det 
finns förlåtelse! Det finns upprättelse! 
Vilken möjlighet!                                            
Dopet utmanar oss! Dopet har ingen 
betydelse för Gud- han älskar hela sin 
skapelse- men det har betydelse för oss 
människor- det är en markering att vi vill 
vara med Gud- ha med Gud att göra.           

Vi döper i Faderns och Sonens och den 
Heliga Andens namn, för att vi får ett 
uppdrag att i Guds namn kämpa mot 
nöd, ondska, förtryck och orättvisor. En 
kamp som inte ska föras med våld och 
vapen, utan med ord och handling,         
kärlek och bön och med Guds styrka i 
hjärtat. 

Det är dopets kärna! 

Gud är alltid med oss! I dopet ger han 
oss sin  närvaro med sin välsignelse och 
sin handpåläggning genom Fadern som 
skapat oss, Jesus som räddat oss och 
Anden som är med oss här och nu. 

 

 

                Elisabeth Roos         
   ny präst i Östra Ryds församling 
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DOPET - TRO, TRADITION OCH FEST! 

 

I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, 
ges Guds välsignelse. Denna påminner oss om 
att vi är sedda och älskade.                                              
Då man i livet möter utmaningar, går igenom 
förändringar och är med om saker som är svåra 
kan man påminnas om Guds välsignelse.                                             
Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i 
ansvar och omsorg.                                                       
     

               ”Allt vad ni vill att människor                                
 ska göra för er, det skall ni också                                           
  göra för dem”.                                 
     Bibeln 

När man döps blir man en del av den världsvida 
kristna kyrkan, man blir en av de 1,9 miljarder 
människor som tillhör en kristen kyrka eller 
samfund.                                                                         
Man blir också medlem i Svenska  Kyrkan i den 
församling där man bor. Att bli döpt är en             
tradition som man delar med många kristna 
familjer i hela världen. 

Efter dopgudstjänsten vill man kanske ha ett 
kalas, men det inget som man måste. Och man 
måste inte bjuda hela släkten. 

VVeemm  kkaann  ddööppaass??                                                                                                                          
Den som vill det – oavsett ålder. Barn döps 
när båda föräldrarna vill det. Alla i familjen 
kan döpas samtidigt om man vill det. 

 

VVaadd  kkoossttaarr  ddeett??                                                                                                                      
Ingenting. Även församlingshem och lån av 
dopklänning är gratis. Och barnet måste 
inte ha dopklänning. 

 

VVaarr,,  fföörruuttoomm  ii  kkyyrrkkaann,,  kkaann  mmaann  ddööppaass??  
Hemma, i trädgården, vid en sjö, eller i en 
sjö om man så vill. 

 

FFåårr  mmaann  hhaa  eeggnnaa  ddiikktteerr  oocchh  ssåånnggeerr  vviidd                    
ddooppgguuddssttjjäännsstteenn??                                                                                                                
Ja, det finns mycket utrymme för person-
liga tillägg. 

 

MMååssttee  mmaann  vvaarraa  mmeeddlleemm  ii  SSvveennsskkaa  kkyyrrkkaann  
fföörr  aatttt  ffåå  ddööppaass??                                                                                                        
Nej, men genom dopet blir man medlem. 

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.  Nu är ingen   
längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.                                    

Alla är ni ett i Kristus Jesus.”                                                                                             
        Bibeln 

 

Angående foto på sidan 2, så kan vi berätta                                                                                         
att dopfunten är av ek med åttakantig cuppa                                                                                       
och rikt profilerad fot. På cuppans övre del                                                                                
finns utskuren dekor samt inskrift som visar                                                                             
att funten tillverkades 1664 och skänktes av                                                                           
kapten Petter Arendt på Össby. Till dopfunten                                                                                      
hör en dopskål av mässing av 1600-talsyp. 

GÅRDEBY KYRKAS DOPFUNT 
På bilden ses också en dopservett av en 
ovanlig stor storlek. Den liksom tillhörande 
dopklänning är sydd, broderad, knypplad 
och skänkt av grevinnan Frölish själv, Hon 
bodde i Sjöstugan, numer Gårdebytorp.  På 
dopservetten är texten från psalm 248 
broderad; ” Tryggare kan ingen vara                                           
        än Guds lilla barnaskara….. ”  
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    VVIIGGDDAA  TTIILLLL  VVIILLAA          

  30 april Nils-Erik Andersson, Skönberga kyrka 

  13 maj Majry Stendahl, Östra Ryds kyrka 

  15 maj Karin Rolf, Östra Ryds kyrka                                                                         
                                                                                                                                                                                            
        Här publiceras alla tillhöriga Östra Ryds församling   

KURT VÄLKOMNAR NYFÖDDA BARN 
Lilian och Kurt Harrström  bjuder in mig i  
skuggan, denna varma sommardag för en  
intervju och en skön paus i gräsklippningen. 
Med tanke på storleken på gräsmattan, och 
värmen, så känns det inte som om jag kommer 
och stör. Pausen är välkommen!                              
Jag frågar Kurt om när hans engagemang, då i 
Västra Husby församling, började;                     
- Redan 1975 tog jag över uppgiften som                
boställsman dvs fastighetsansvarig och sedan 
har de olika rollerna som förtroendevald fort-
satt, också efter sammanslagningen till Östra 
Ryds församling, berättar Kurt.                                                            

Något som han är ensam om att göra, är att 
besöka alla föräldrar och familjer med en ny-
född familjemedlem!   

Det sker då åtminstone en av föräldrarna är medlem i 
Svenska Kyrkan. Inte bara det; Kurt överlämnar en gåva 
och en inbjudan till dop i någon av våra kyrkor. En del har 
redan planer på detta, äldre syskon har redan välkomnats 
av Kurt när de föddes. När väl datum och plats är bokat 
för dopet finns oftast Kurt också där som kyrkvärd.  Jag 
undrar om alla reagerar positivt vid besöken?                   
-Ja, många tycker det är roligt, en del blir överraskade. 
Jag minns ett fåtal tillfällen när man vänligt förklarat att  
barnet själv ska få välja att bli döpt. Andra har avböjt då 
en förälder tillhör en annan tro.                                                 
- Tack för att du under mer än 20 år skött  denna viktiga 
syssla och då talar jag för alla tre socknarna!                    - 
Jag gör det så gärna, svarar Kurt.                                                                                                       
       text & foto Elisabet Larnemark 
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Foto: Andebark.se 

Uppbackad av sitt tremannaband från församlingen ger Pilo 
järnet på traktorflaket. Ett par meter bort – men bakom ett 
staket – är förskolans gård proppfull av förskolebarn som 
sjunger med, viftar med armarna, njuter i fulla drag men även 
ropar kommentarer mellan låtarna: 
”Du är ingen riktig pingvin, du är en människa! Jag ser dina  
händer!” 
I vanliga fall brukar Pilo besöka förskolorna på hösten och på 
våren bjuds alla förskolor in till ”Storsjung” . Men att samla över 
100 barn är inget som fungerar i dessa tider. Så då får man 
tänka om!   Då vi bor i ett lantbrukarsamhälle går tanken rätt 
snabbt till en traktor. Närmare bestämd till en traktor med flak. 
Sagt och gjort, Christian Ankarstrand lånar tjänstvilligt ut sin 
och sedan är det bara att hoppa upp på flaket och köra. Efter 
några sånger framför Pilo med vänner en liten sketch, där ”dom 
som bestämmer” tar en fotboll från Pilo och bestämmer att 
pingvinen inte ska få spela. Snabbt kommer tips från några 
barn: ”Ni får bli vänner!” Smart lösning!                                                        
    Text Max Wahlman och Jennie Rasmussen 
 

PPIILLOO  PPÅÅ  FFLLAAKKEETT  

Pilo! Pilo! Pilo!                
”Det är ingen tvekan om vem som är stjärnan hos barnen på 
Öppna förskolan i Östra Ryd. Pingvinen må vara okänd i så gott 
som hela världen,  men här är Pilo en världsstjärna.  
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VVÄÄSSTTRRAA  HHUUSSBBYY--
DDAAGGEENN    22002200 

 Lördag 3 oktober hoppas vi                                  
att vi kan träffas igen! 

 

 

 

 

 

 

 

Men pga rådande osäkerhet                                 
så hör vi av oss när det närmar sig. 

Västra Husby idrottsförening,                        
Västra Husby hembygdsförening och                      

Svenska kyrkan 

LOPPIS OCH 
ANDRA PRYLAR 

Hylingegården, Västra Husby 

Lördag 26 september kl. 10-12 

Vill du boka bord (50 kr/bord)                          
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte                       

se baksidan                                                                    

 

 

 

I samarbete med VHIF 

Obs! Vi följer FHM restriktioner för vad 
som gäller då. 

För anmälan och mer info 

wwwwww..kkoonnffaaoossttrraarryydd..ssee  

Du är                           

viktig .  

Genom upplevelser och samtal, skratt och allvar 
utforskar vi livet och  
vvåårr  ppllaattss  ppåå  jjoorrddeenn. 
Vi träffas en söndag i månaden och åker på tre 
läger. 

GRATTIS LEILA              
I ÖSTRA RYD 

Du vann tävlingen                                                   
från församlingsbladet nr 1                                 

där man skulle räkna                                             
små Pilo Pingviner.  

Du hittade alla 6 och var den första             
med alla rätt! Grattis!                                                             

Hoppas priset smakade bra?!  
         

 

Hälsningar   

PILO 

 
anmäl dig till 
konfirmation 
redan idag! 
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LLöörrddaagg  2222  aauugg    1111::0000                                                                        
KKOONNFFIIRRMMAATTIIOONNSSMMÄÄSSSSAA                                                                        
Östra  Ryds k:a                      

SSöönnddaagg  2233  aauugg      1166::0000                                                                                              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                    
Västra Husby k:a     

SSöönnddaagg  3300  aauugg      1111::0000                                                                                                        
MMÄÄSSSSAA    Östra Ryds k:a                                                                                                                                                                                                               

SSöönnddaagg  66  sseepptt      1166::0000                                                                                    
TTAAIIZZÉÉMMÄÄSSSSAA                                                                                                                  
Gårdeby k:a  

SSöönnddaagg    1133  sseepptt    1111::0000                                                                                      
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                        
Östra Ryds k:a 

SSöönnddaagg  1133  sseepptt        1166::0000                                                                                                
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                                                
Västra Husby k:a 

SSöönnddaagg    2277  sseepptt      1111..0000                                                              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                            
Östra Ryds k:a 

SSöönnddaagg    44  ookktt      1166::0000                                                                      
TTAAIIZZÉÉMMÄÄSSSSAA                                                                                                                                  
Gårdeby k:a 

SSöönnddaagg  1111  ookktt      1111::0000                                                                                                        
MMÄÄSSSSAA                                                                                                                      
Östra Ryds k:a    Kyrkokören medverkar 

SSöönnddaagg    1111  ookktt      1166::0000                                                                          
FFAAMMIILLJJEEGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                
Västra Husby k:a   Barnkören HHAAPPPPYY sjunger: 

SSöönnddaagg  2255  ookktt        1166::0000                                                                    
MMÄÄSSSSAA                                                                                                                                        
Västra Husby k:a 

FFrreeddaagg  3300  ookktt      1166::0000                                                                                                               
AANNDDAAKKTT  II  GGRRAAVVSSMMYYCCKKNNIINNGGSSTTIIDD                                        
Västra Husby k:a 

FFrreeddaagg    3300  ookktt        1177::0000                                                                      
AANNDDAAKKTT  II  GGRRAAVVSSMMYYCCKKNNIINNGGSSTTIIDD                                    
Östra Ryds k:a                           

LLöörrddaagg  3311  ookktt      1111::0000                                                                        
MMIINNNNEESSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                    
Gårdeby k.a     Kyrkokören medverkar   

LLöörrddaagg    3311  ookktt      1188::0000                                                                  
MMIINNNNEESSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                    
Västra Husby k:a           

SSöönnddaagg  11  nnoovv        1166::0000                                                                                
EEKKUUMMEENNIISSKK  MMIINNNNEESSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                 
Östra Ryds k:a 

SSöönnddaagg  88  nnoovv      1111::0000                                                                            
FFAAMMIILLJJEEMMÄÄSSSSAA                                                                                                  
Östra Ryds  k:a    Barnkören HHAAPPPPYY sjunger       

SSöönnddaagg  88  nnoovv        1166::0000                                              
MMÄÄSSSSAA                                                                                                                                
Västra Husby k:a 

SSöönnddaagg  2222  nnoovv                                                                                                        
MMÄÄSSSSAA                                                                                                                                                                    
Västra Husby k:a   16:00 

 

Vi ses i   Kyrkan! 
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Vi ses i   Kyrkan! 
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EN FÖRSKOLA FÖR ALLA ! 

I januari 2021 öppnar Kyrkstigens förskola i 
Västra Husby församlingshem men redan nu har 
vi en förskolerektor på plats. Från den 1 augusti 
är Camilla Karlsson igång med att förbereda för 
mottagandet av barn. Det är mycket som ska 
planeras och genomföras när man ska bygga 
upp något från grunden.                                                        
Bottenvåningen i församlingshemmet ska bland 
annat anpassas med några nya innerväggar, ny 
toalett och en inredning som passar för de små. 
Ett stängsel ska sättas upp runt huset och pe-
dagogiskt material införskaffas och så ska vi 
förstås anställa ytterligare personal. 

Jag bad Camilla berätta hur det kom sig att hon 
sökte rektorstjänsten här?  

-Jag var rektor för en stor förskola i Norrköping 
med ansvar för 45 personal. Jag trivdes bra med 
rektorsuppdraget men jag kände att samman-
hanget var för stort och jag längtade till något 
mindre. Därför sa jag upp mig – utan att ha   
någon annan tjänst att gå till. När jag då såg 
annonsen från Östra Ryds församling tog den 
direkt! Jag gillar församlingens vision ”Vi bygger 
relationer” och att det ska bli en liten enhet i en 
levande landsbygd. 

- Berätta något om dig själv! 

-Jag kommer från Västervik och är i botten ut-
bildad barnskötare och förskollärare och har nu 
samlat på mig 25 års erfarenhet inom förskolan 
med de två senaste åren som rektor. Jag har 
även tidigare varit med och byggt upp en för-
skola från grunden. Jag har bott och arbetat på 
några olika ställen i Östergötland och nu bor jag 
i Kuddby på Vikbolandet. 

- Vad är viktigt för dig i förskolan? 

-Jag vill verkligen göra skillnad för barnen och 
bygga relationer med dem och med vårdnads-
havare. Jag ser barn som kompetenta och vill 
att de under en rolig, trygg och lärorik              
förskoletid ska få möjlighet att bli sitt bästa jag.  

- Blir det någon särskild inriktning? 

- Kyrkstigen ska vara en förskola för alla. Skol-
lagen styr verksamheten och sätter ramar så 
att alla, oberoende av vilken bakgrund och 
ursprung man har, med eller utan religion, blir 
respekterad och känner sig trygg hos oss.   

Numera är Barnkonventionen en lag som vi 
också har med i arbetet. Att Svenska kyrkan är 
huvudman ger en bra värdegrund och ett  
mervärde med den fantastiska miljön runt  
församlingshemmet och kyrkan. Dessutom har 
vi tillgång till personalen i församlingen om vi 
vill göra någon särskild satsning tillsammans.  

Tillsammans med förskolepersonal och barn 
kommer vi att arbeta fram den inriktning som 
vi tycker passar för oss – det är den stora för-
delen med en nystart! 

Vi sökte en rektor med entreprenörsanda och 
värme och nu är hon här. Välkommen Camilla! 

   Text & foto Pontus Mårtensson 
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VAD BETYDER DOPET FÖR DIG? 

Eftersom jag döptes som 14 åring blev det ett person-
ligt och medvetet val för mig och jag ville göra det för 
att ytterligare bekräfta min kristna tro och att jag vill gå 
med Jesus. Vi hör liksom ihop, han och jag. Att döpa mig 
är något jag aldrig ångrat. Dessvärre är jag dålig på att 
uppmärksamma dopdagen och fira den, det måste jag 
bli bättre på. 

                                   Kristina Gerdin Tofte 

  
För mig är dopet en bekräftelse på att vi tillhör den 
svenska kristna kyrkan och med den en värdegrund 
som är väl värd att vårda. Kyrkan utgör också ett av 
våra kulturarv som vi ska vara rädda om. 
 
Sverker Gröndahl 
                                           

Jag vet inte riktigt.              
Jag har inte tänkt på det.                    

 Nellie Ringdahl 

Att man får sitt namn 
från sina föräldrar. Och 
att man typ blir del av 
något, en del av världen 
kanske. 

 Olivia Möller  
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Dopets välsignelse påminner oss om att vi är älskade och värdefulla.                                                         
För att tydliggöra det ännu mera följer vi upp dopbarnen under deras första år                               

på lite olika sätt för att påminna om dopet men också uppmuntra till att fira den.    
  
   

11  åårr    Barn som firar sin första dopdag blir i början av året inbjudna tillsammans  med sina 
 familjer och faddrar till ett dopkalas i en av våra tre kyrkor. Dopängeln, som är         
 tillverkad i Betlehem, får man nu ta med sig hem.     
                                                                                                                                                              
22  oocchh  33  åårr  Då inbjuds man till en ”nallegudstjänst” i en av våra kyrkor och får något mjukt 
 att ta med sig hem.                                                                                                                                       
 
44  åårr  Till sin fjärde dopdag blir barnen inbjudna till en ”Gudstjänst för liten och stor” på  
 palmsöndagen som är söndagen före påsk och som gåva denna gång ett påskägg med 
 något spännande i.                                                                                                                                                     
 
55  åårr  Barn som firar sin femte dopdag blir under hösten inbjudna till  ett Bibeläventyr i någon 
 av våra kyrkor och går hem med en barnens Bibel under armen.  
                                                           
66--1122  åårr   Skickar vi ut ett dop-kort för respektive år. I dessa kort skickar vi också med en 
 hälsning från församlingen där vi gratulerar till dopdagen och även talar om vad vi har 
 för barn och ungdomsverksamhet. Personer som valt att döpas senare i livet och inte 
 längre   är barn skickar vi ett vykort till med en hälsning från församlingen   
 och försöker skicka till den aktuella dopdagen. 
     
1133  åårr   Alla ungdomar, döpta och odöpta bjuds in till konfirmation och alla  är välkomna att 
 "prova på".  Under konfatiden får man bland annat veta mer om dopet och bli döpt  ifall 
 man inte är det. Dessutom är det en rolig tid då man har chans att lära känna sig själv  
 och Gud lite mer och en massa nya kompisar. 

FÖRSAMLINGENS  DOPUPPFÖLJNING 

 

              NY TRÄSKULPTUR 

Sedan en tid hänger en skulptur i V Husby kyrka,  förestäl-
lande Jesus bärande sitt kors. Den är skapad av skulptören        
Elis Nordh (1918-1984) också känd för t.e.x. Slussvaktaren 
vid kanalhamnen i  Söderköping. Denna bild, skapad av ek, 
var dock ämnad för det egna hemmet.                                                              
Nu har Elis Nordhs dotter Eva Nordh Furenhed skänkt den 
till Östra Ryds församling där den funnit sin plats i Västra 
Husby kyrka.                                                                                         
Församlingen tackar för den unika gåvan.  



 

12      MELLAN HIMMEL OCH JORD 4/2020 

Körledare Anna Sköldh hälsar 
alla välkomna att sjunga                                       
i Östra Ryds Kyrkokör!                                 

 
Det är en 4-stämmig blandad kör som               
vänder sig till dig som gillar att sjunga                   
tillsammans med andra! Vi sjunger 
en traditionell kyrkokörsrepertoir                        
blandad   med modernare tongångar.  
Vi sjunger på gudstjänster, konserter 
och musikgudstjänster, ensamma eller                  
tillsammans  med andra körer eller solister.                                                             

KÖRSÅNG - NÅGOT FÖR DIG? 

Vi kommer att vara med på kördagar, åka 
på körresor och helt enkelt ha det trevligt 
tillsammans!  
 
Kören övar på onsdagar 18.45-20.30 i 
Östra Ryds Församlingshem                                            
med start den 2 september. 
 
Varmt välkommen att höra av dig med frå-
gor, funderingar eller din anmälan till                                                                                      
Kantor Anna Sköldh, 
( se sista sidan) 

 

FRAMSIDANS BILD 

21 maj startade 232cyklister, därav 65 barn (!) sin färd runt Hällerstad-
sjön. Bilden är från startplatsen vid Hylinge. I Östra Ryd serverades kaffe 
och kaka likaså i Gårdeby men där också en överraskning: Livemusik av 
ett lokalt band med en provisorisk scen framför ladugården! Vilken dag! 
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              SOPPLUNCHER 

  I höst är du som vanligt välkommen till de                                              
 gemytliga soppluncherna i Östra Ryds och Gårdeby                                                      

 församlingshem. I Västra Husby provar vi en nyhet - lunchmusik - ii  kkyyrrkkaann!!                                
 Kantor Anna Sköldh lovar en halvtimmes skön musik med gäster (!) och efter 
 det serveras en matig smörgås med kaffe! 

 Varsågoda;             Höstens program: 

 20 aug   KKaannttoorrnnss  lluunncchhmmuussiikk  med smörgås & kaffe                                                 
    Västra Husby kyrka  

 13 sep  MMiiddddaaggssbboorrdd::  EElliissaabbeetthh  RRooooss, vår nya präst!                                      
    Östra Ryds församlingshem 

 17 sep  FFrrååggaa  pprräässtteenn—och kyrkoherde Pontus ska försöka svara!            
    Gårdeby församlingshem 

 1 okt   KKaannttoorrnnss  lluunncchhmmuussiikk  med smörgås och kaffe                                          
    Västra Husby kyrka 

 15 okt  MMuussiikkQQuuiizz med Kristina Gerdin Tofte och Anna Sköldh                           
    Östra Ryds församlingshem 

 29 okt  MMiiddddaaggssbboorrdd::  TToorrbbjjöörrnn  GGuunnnnaarrssssoonn,,  kyrkorådets ordförande                 
    Gårdeby församlingshem 

 12 nov  KKaannttoorrnnss  lluunncchhmmuussiikk  med smörgås och kaffe                                        
    Västra Husby kyrka 

 26 nov  GGrrööttffeesstt!!    ((oocchh  kkaannsskkee  eenn  oocchh  aannnnaann  öövveerrrraasskknniinngg……..))                                                                                                                                                    
       Östra Ryds församlingshem 

KOM IHÅG:  TORSDAGAR 12:00  & GRATIS  

SAMTALSGRUPPEN 
Runt bordet, med kaffe framför oss               
tar vi oss an de stora och små frågorna 
som rör livet. Allas tankar och åsikter får 
plats, också skrattet och tårarna. 

Varannan tisdag  kl 14:00 - 15:30 i                              
Gårdeby församlingshem  med start 8 
sept, Bordet är stort, det finns plats för 
fler!               Samtalsledare: Elisa-
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ÖÖppppeenn  fföörrsskkoollaa                                                              
Västra Husby kyrka                     
ttiissddaaggaarr  99::3300--1111..3300    

 

KKyyrrkkookköörreenn  

Välkommen att prova på   
körsång i en blandad kör          
som sjunger och har trevligt           
tillsammans. Vi ses i Östra 
Ryds församlingshem 

OOnnssddaaggaarr  1188::4455--2200::3300      
Kontakt: Anna Sköldh            
(se sista sidan)  

  

AAssppvveeddeennss  kkyyrrkklliiggaa                          
ssyyfföörreenniinngg  

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. 

SSoopppplluunncchh  

Välkommen till en 
stunds  gemenskap 
vid matbordet i 
något av våra för-
samlingshem. Läs om en ny-
het i år på s. 13                                             
TToorrssddaaggaarr    jjäämmnnaa  vveecckkoorr  
1122..0000                                                                                            
Plats: kontakta expeditionen  

 

Kontakt                                           
Kristina Gerdin Tofte              
TTiittttaa  ppåå  nnäässttaa  ssiiddaa  fföörr  eenn  ……......                          

TToonnåårr  ååkk  77--99  

i Östra Ryds församlingshem. 
Det är dit du kommer för att 
umgås med vänner, kanske 
spela en omgång pingis eller 
varför inte något spel. Fika, 
lyssna på musik eller bara um-
gås utan några krav. 

TTiissddaaggaarr  1166..3300--1188..0000                      
Kontakt: Jennie Rasmussen   
(se sista sidan) 

  

UUnnggddoommssggrruupppp  

 För dig i åk 7 och uppåt. Vi 
träffas söndagar jämna           
veckor mellan kl 16.00 och 
19.00 i ungdomslokalen i 
Västra Husby kyrka. Vi käkar, 
umgås och har det allmänt 
bra ihop. 

Kontakt: Jennie Rasmusson 
(se sista sidan) 

  

BBaarrnnkköörreenn  HHaappppyy                                                
välkommen från det år då du 
börjar förskoleklass. Vi träffas 
i Östra Ryds församlingshem 

OOnnssddaaggaarr  kkll..  1155..0000--1155..4455    

Kontakt: Anna Sköldh              
(se sista sidan)    

  

ÖÖppppeenn  fföörrsskkoollaa                                      
Östra Ryd församlingshem                                        
ffrreeddaaggaarr  kkll..  99..0000--1122..0000  

MMiinniioorreerrnnaa  ååkk  FF--11  

Vi träffas udda veckor i            
Östra Ryds församlingshem 
för att umgås, leka pyssla och 
ha kul ihop. Vi hämtar på frita 
vid behov. 

TToorrssddaaggaarr  1155..0000––1166..3300  
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se sista sidan) 

 

JJuunniioorreerrnnaa  ååkk  22--33  

Vi träffas jämna veckor i Östra 
Ryd församlingshem för att 
umgås, leka pyssla och ha kul 
ihop. Vi hämtar på frita vid 
behov. 

TToorrssddaaggaarr  1155..0000––1166..3300   
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se sista sidan) 

 

EEffttiiss  ååkk  44--66  

Vi träffas i Östra Ryd                                 
församlingshem,                                         
hänger och hittar på                    
roliga saker tillsammans. 

TTiissddaaggaarr  1155..0000––1166..3300      
Med drop in från 14.30.                
Mellanmål serveras.            
Kontakt: Jennie Rasmussen 
(se sista sidan) 

  

ÖÖppppeenn  fföörrsskkoollaa                                    
Västra husby kkyyrrkkaa               
tisdagar 9.30 - 11.30               
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SSTTIILLLLAA  DDAAGG  II  GGÅÅRRDDEEBBYY  
    
  
  
    

LL  LLäännggttaarr  dduu  eefftteerr  aatttt  bbaarraa  vvaarraa??    
  LLäännggttaarr  dduu  eefftteerr  ddjjuuppaarree  kkoonnttaakktt  
  mmeedd  ddiigg  ssjjäällvv??                    
  LLäännggttaarr  dduu  eefftteerr  kkoonnttaakktt  mmeedd  GGuudd??                      
  EElllleerr  vviillll  dduu  bbaarraa  pprroovvaa  nnååggoott  nnyytttt??  
 
 
 
 

Då är du välkommen till lugnet i Gårdeby söndagen den 4 oktober                                                      
en stilla dag i församlingshemmet, kyrkan och naturen.                                                                      

Dagen börjar kl 10.00 med te/kaffe.                                                                                          
Ta med dig kläder efter väder så du kan gå ut en stund                                                               

och bekväma kläder för att vara inne. 
 

Församlingen bjuder på vegetarisk lunch och dagen avslutas                                                               
med en lugn och meditativ Taizémässa i kyrkan kl 16.00.                                                                      

 
Anmäl dig till expeditionen senast tisdag 29 september.                                                                      

Cecilia Ehlert Ankarstrand leder dagen. 

 ÖÖPPPPEENN  FFÖÖRRSSKKOOLLAA  II  LLUUDDDDIINNGGSSBBOO                                                                                        
          Vi ses utomhus på dansbanan! Medtag eget fika.      
     Sagovandring, sångstund och frisk luft.                             

  Kläder efter väder. OOnnssddaaggaarr  1133::3300    --1155::3300                                                                                                                                            
 Mer info: Kristina Gerdin Tofte   (se sista sidan) 

 

NNYYHHEETT!! 
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CCEECCIILLIIAA  EEHHLLEERRTT            
AANNKKAARRSSTTRRAANNDD                      
Komminister 
070-317 44 56 
cecilia.ankarstrand 
@svenskakyrkan.se 

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

EELLIISSAABBEETTHH    RROOOOSS                      
Pastorsadjunkt                
070 246 73 90                     
elisabeth.roos                     
@svenskakyrkan.se                           

 

PPOONNTTUUSS    MMÅÅRRTTEENNSSSSOONN 
Kyrkoherde 
070-631 35 02 
pontus.martensson 
@svenskakyrkan.se 

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

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

  

SSWWIISSHH 
kollekt  123 006 23 31  

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

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

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

 

 

 

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

FFÖÖRRSSAAMMLLIINNGGSSHHEEMM  
ÖÖSSTTRRAA  RRYYDD   
011-721 77 

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.                         
FFÖÖRRSSAAMMLLIIMMNNGGSSEEXXPPEEDDIITTIIOONNEENN  finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I 
församlingen 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 EEPPOOSSTT  ostra_ryd.forsamling@ 
svenskakyrkan.se  AANNSSVVAARRIIGG  UUTTGGIIVVAARREE  Pontus Mårtensson TTRRYYCCKK Tellogruppen 


