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DIN RÖST ÄR VIKTIG 

 
En liten pojke hade nyss lärt sig 
att räkna. Han älskade att räkna 
och räknade allt som kom i hans 
väg.  
En dag satt han i fönstret och 
tittade ut. Det snöade och  
eftersom pojken inte kunde göra 
något roligare än att räkna, bör-
jade han räkna snöflingorna som 
föll på en gren i ett plommon-
träd nära köksfönstret. 
 
Pojken satt länge och räknade 
och blev nyfiken på hur många 
snöflingor grenen skulle orka 
bära, och vad som skulle få den 
att brista.  
Nu var han uppe i 7470                 
snöflingor och precis när han                
räknade till 7471 så brast hela 
grenen med ett väldigt brak. 

 
Pojken tänkte länge på hur det 
kom sig att det bara behövdes en 
enda snöflinga extra för att få 
den stora grenen att brista. 
 
På kvällen satt han med sin mor 
och tittade på nyheterna. När de 
var slut tittade han frågande på 
sin mor och sade: 
 
"Tänk om vi bara är en enda män-
niskas goda gärning från fred på 
jorden." 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ur  ”Varför växer gräset"                              
av Kull/Hallberg 
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RÖSTEN—VÅRT VIKTIGA VERKTYG 

Hur började er musikaliska bana? 

Marcus startade sin stora musikaliska resa vid 
10 års ålder när han kom med i musikalen 
”Trollkarlen från Oz” på Östgötateatern.            
Sedan dess har musiken varit en stor del av 
hans liv och ett av många sätt att uttrycka 
känslor på.                                                               
Han älskar att få sjunga för gamla som unga 
och att skriva sina egna föreställningar och 
låtar.  

 Clara kommer från en familj där musik och 
kultur hör vardagen till. Hennes pappa är 
trumslagare så hon var tidigt med på både  
rep och konserter.                                                     
Resan började för hennes del med shower i 
vardagsrummet som sen blev lärarrummet på 
Kulturskolan för att sen gå musikklass och 
efter det, De Geergymnasiet Musik.                        
För Clara har musiken gett henne många              
tillfällen där hon har fått utvecklas som              
person och ha riktigt kul på vägen. 

Vad var avgörande för musikvalet som yrke? 

Tack vare vår stora drivkraft att skapa egna 
projekt har vi möjlighet att jobba med musik, 
vi skapar i många fall våra egna jobb och de är 
vi stolta över.                                                          
De är väldigt svårt att idag jobba som musiker 
och vi är glada att vi jobbar med det så myck-
et som vi gör. 

Hur vårdar ni era röster? 

Marcus jobbar som musiklärare och där får 
han möjlighet att vårda rösten med många 
uppsjungningar per dag. Utöver uppsjung-
ningen så försöker vi vara snälla mot halsen.  

Har det funnits perioder där musiken fått 
ligga nere av någon anledning?                                   
Vad har det i så fall gjort med dig? 

Efter Clara hade tagit studenten var hon osä-
ker på vad hon ville göra, hur stor roll skulle 
musiken få.                                                                
Hon studerade till projektledare inom             
upplevelseindustrin och under samma tid 
träffade hon Marcus. Tack vare hans drivkraft 
tog hon chansen att jobba mer med musik. 
Idag är de inne på sitt tredje år med produkt-
ionsbolaget WAOW Production.  

Corona har ju ställt till det för er alla som           
jobbar i musikbranschen, vad har ni lärt av 
det?                                                                              
Har det fört med sig något positivt? 

Tack vare Corona har det gett oss möjlighet 
att stanna upp och reflektera, vad vill vi göra, 
vilka projekt känns viktiga för oss och hur vill 
vi jobba?                                                                    
Vi har insett hur viktigt det är för människor 
att få uppleva saker och i många fall live. Det 
är speciellt med något som man inte tar om 
igen eller redigerar så de blir perfekt.       

Vi har också märkt att barn är riktiga            
tidstjuvar, helt plötsligt har de gått flera            
minuter och man har bara varit i deras närhet. 
Så det blir en spännande utmaning framöver 
att kombinera roliga uppdrag med småbarn.  

När hela branschen har stått på paus har vi 
fått fantastisk tid med familjen.                       
På kort tid blev familjen dubbelt så stor, idag 
har vi dottern Molly på snart 2 år och sonen 
Charlie på 7 månader.  
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Har ni något ”eget knep” för att nå lyssnarna? 

För oss är det viktigt att de känns familjärt 
och trevligt, lite extra roligt om vi kan få in 
spontana inslag under allsånger och konserter 
- det är alltid roligt!                                               
Och att vi vågar vara oss själva. 

Hur ser det ut när ni förstår att ni gjort ett 
bra jobb, vad blir resultatet/reaktionerna? 

Man kan känna av stämningen på publiken om 
de trivs och det är ofta väldigt många trevliga 
samtal efter en konsert eller föreställning. Ett 
av våra mål är att skapa minnen för och med 
publiken, och när vi gör det, då blir vi glada.  

 

Familjen Fyrberg i juni 2021 

Hur kan man motivera andra att hitta glädjen i 
musiken? 

Ibland kan musiken fastna i att man ska pre-
stera men då är de viktigt att gå tillbaka till 
kärnan, varför gör vi det här? Och på vilket 
sätt mår du bäst av musik, sjunga högt i 
duschen, lära dig en ny låt på gitarr eller upp-
träda för släkt och vänner? 

Tack snälla Clara och Marcus för det ni delat. 
Att sång och musik är roligt är vi många som 
kan hålla med om men att det också är ett 
viktigt inslag i vår annars så vanliga vardag är 
det flera som behöver upptäcka.                        
Så lycka till i ert fantastiska arbete med sång, 
musik och show!                                                                                         
                                                                           
   Intervju: Kristina Gerdin Tofte    foto: privat 
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Den vuxna rösten vet man aldrig vilken väg 
den tar. Har någon ifrågasatt din sång kanske 
du har tystnat. Du kanske klämmer i på            
födelsedagar, studentkalas, midsommarfiran-
den och fotbollsmatcher men sedan tar det 
stopp. Det är sorgligt för ”Hjärtats nyckel heter 
sång” som Evert Taube så pricksäkert uttrycker 
sig.  

Steget till att börja sjunga i någon av kyrkans 
körer kan kännas stort för den som inte riktigt 
känner sin röst och vågar använd den fullt ut. 
Men återigen – din röst är viktig och att            
använda den gör att du mår bra.                                 
Andningen, hållningen, ansiktets muskler,          
läpparnas mimik, ja hela kroppen blir ett stort 
instrument i samklang med alla andra instru-
ment i kören.  

När vi använder våra röster tillsammans i den 
stora klangkroppen som en kör utgör så             
händer det någonting med oss.  

Din röst är viktig - använd den!  

                                     Anna Sköldh, kantor 

Det nyfödda barnet skriker – det är ett bevis 
på att den nya lilla människan är vid liv!                    
Om inte barnets lungor fylls med luft och det 
där första ljuvliga kännetecknet på vem det är 
som kommit till världen fyller rummet blir vi 
oroliga. Snabbt daskar någon till den nya lilla 
människan och så kommer skriket.  Det där 
livsbejakande och kraftfulla beviset på att jag 
finns. 

Luftens flöde, lungornas pumpande, förmågan 
att andas fritt och att använda sin röst hör ihop 
med vem jag är och hur jag använder min 
kropp.                                                                         
”Sjung ut!” brukar vi säga till varandra när vi 
verkligen vill veta den andres mening.  Berätta 
hur det är, använd din röst för det mår du bra 
av!  

I mitt arbete som kyrkomusiker får jag sjunga 
med många olika sorters människor med lika 
många  sorters röster och alla är unika!             
Det lilla barnet kanske jollrar, härmar ansikte 
och mimik hos den vuxne med hela kroppen 
och följer med ögon och öron vad som händer 
i rummet.                                                          
Barnkörbarnet hittar sin röst och sitt uttryck i 
den stora gruppen och glatt anmäler sig till 
solosångsuppdrag och att visa genomtänkta 
rörelser till sångerna.                                                    
Varje gång blir jag lika förundrad över hur       
modiga de är de där barnen. De använder sin 
röst för att de vet att de kan. 

Ungdomarnas röster kan vara lika vildvuxna 
som en oansad rabatt – man vet aldrig hur det 
kommer att gestalta sig men man vet att det 
kommer att beröra för deras röst är på riktigt! 
Utan försköning och omskrivning! 

DIN RÖST ÄR VIKTIG - ANVÄND DEN! 
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Husförhör i Hagstugan anno 1860 

Året är 1860 och det är dags för det traditionella husförhöret. 
Denna gång är det hemma hos fru Johansson i Hagstugan.  

Att ansvara för ett husförhör kräver en del av både pigan                 
och drängen. Golven i stugan ska vara nyskurad och kalven                     
slaktad för man vill ju inte skämmas när självaste Prosten    
kommer på besök.                                                                                                             
Stugan ska vara ren och festen efteråt ska bestå av gårdens 
egna produkter. 

Ett husförhör har man för att Prosten ska 
veta hur det står till med de bibliska kun-
skaperna ute i stugorna. Det kan vara lite si 
och så med det då läskunskapen inte var så 
mycket att skryta över. 

Dagen till ära kommer 13 elever och 2 lärare från              
grannsocknen Gårdeby att närvara, och för att detta 
skulle vara möjligt så har de fått passera i en tidsmaskin 
som tog dem 161 år tillbaka i tiden. 

Morgonsamling med bön och psalmsång var något helt 
nytt för dessa barn och att inte få säga ”du” till Prosten 
var inte heller så lätt att förstå.  

Men niga och bocka när man hälsar, det var inte så 
främmande dock, även om man inte använder det så 
ofta ”i framtiden”. 

   Text & foto: Kristina Gerdin Tofte 
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29 aug  Församlingsutfärd till Capella Ecumenica  

5   sep kl. 11.00  Mässa   i Östra Ryds kyrka. 

10 sept kl. 14.30  Gudstjänst   på Aspgården. 

12 sept kl. 11.00  Gudstjänst   i Östra Ryds kyrka. 

17sept kl. 14.30  Gudstjänst   på Aspgården. 

19 sept  kl. 11.00  Mässa  i Östra Ryds kyrka. 

26 sept kl. 11.00  Gudstjänst   i Östra Ryds kyrka. 

  1 okt kl. 14.30  Gudstjänst   på Aspgården. 

  3 okt kl. 11.00  Mässa   i Östra Ryds kyrka. 

  8 okt kl. 14.30  Gudstjänst   på Aspgården.  

10 okt kl. 11.00  Gudstjänst   i Östra Ryds kyrka. 

17 okt  kl. 11.00  Mässa   i Östra Ryds kyrka. 

22 okt kl. 14.30  Gudstjänst   på Aspgården. 

24 okt kl. 11.00  Gudstjänst   i Östra Ryds kyrka.  

    kyrkan! 

CAPELLA ECUMENICA                              
Om allt går som planerat, restriktionerna lättas och vädret är fint,              

planeras en församlingsutfärd till S:t Annas skärgårds pärla!                              

Från 1 aug kommer information att annonseras, samt hittas i Hemsida,  

Facebook, Instagram eller ring gärna församlings.exp:en tel 011 706 13.                        

För er som aldrig varit där blir det garanterat en upplevelse med            

gudstjänsten, utsikten och det rika fågellivet.  
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KONFIRMERADE 

  Felicia Lindqvist  Tindra Nehlin  Emilia Bergander 

  Alva Stafstedt  Erika Johansson  Tufva Kirlid 

  Emil Hjelte   Sandy  Lönnerberg Tobias Hagström 

 

VIGDA TILL VILA 

   4 juni  Ingrid Landby  Västra Husby kyrka 

   7 juni  Jenny Larnemark  Östra Ryds kyrka 

                                                                                                                                      

 Pga. GDPR publiceras endast döpta vigda, konfirmerade och vigda till vila av våra egna präster. 
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KYRKOVAL - VADÅ? 
År 2000 skildes Svenska Kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar                   

Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år –                                               
i år söndagen den 19 september. 

 

I kyrkovalet röstar väljarna, d.v.s. alla kyrkans medlemmar som är över 16 år,             
om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren. 
Svenska kyrkan är alltså demokratisk uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet på-
verkar du vad kyrkan ska göra. Som medlem röstar du på tre olika nivåer: 

Kyrkomötet – gul valsedel 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och samlas i Uppsala.          
De beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk)        
och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan. Som invald i                           
kyrkomötet kan man sitta med i olika utskott, som t.ex. gudstjänstutskottet. 

Stiftsfullmäktige – rosa valsedel 

Stiftsfullmäktige styr i vart och ett av kyrkans tretton regionala stift. Östra Ryds       
församling tillhör Linköpings stift. Stiftets grundläggande uppgift är att med            
biskopen som ledare främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. 

Kyrkofullmäktige – vit valsedel 

Kyrkofullmäktige styr den lokala församlingens arbete och beslutar om budgeten. 
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden leder                   
församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är mission, diakoni, undervisning 
och gudstjänstfirande. 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Såväl poli-
tiska partier som partipolitiskt obundna grupper såsom POSK och Frimodig kyrka 
ställer upp i valet. Många församlingar har lokala listor där man kan rösta via namn-
val. 

 

Gå gärna in på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/om-kyrkovalet,                              
läs mer och se filmen om hur det hela går till. 

Din röst är viktig – också i kyrkovalet! 

 

Nils-Ola Svensson, komminister i Östra Ryds församling 
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FÖRTIDSRÖSTNING PÅ FÖRSAMLINGENS EXPEDITION 

 
Månd  6/9   15.00-17.00 

Tisd    7/9   15.00-17.00 

Onsd  8/9   17.00-20.00 

Torsd  9/9   15.00-17.00 

Fred  10/9   15.00-17.00 
Lörd  11/9   10.00-12.00 

Månd 13/9 15.00-17.00 

Tisd    14/9 15.00-17.00 

Onsd  15/9 17.00-20.00 

Tors    16/9 15.00-17.00 

Fred   17/9 15.00-17.00           
Lörd    18/9 10.00-12.00 

Sönd 19/9    12.00-16.00  och  18.00-20.00          
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ILSE VÄLJER ATT TRO PÅ DET GODA 
DÄRFÖR KOMMER JAG ATT                   

RÖSTA I KYRKOVALET  

Kyrkovalet har ofta kommit lite i skymundan 
trots att så många människor är medlemmar. 
Men valet är viktigt eftersom Svenska kyrkan 
är en demokratiskt styrd kyrka.  

Det är de förtroendevalda som bestämmer 
vad kyrkan ska satsa på.                                              
Ska vi satsa mest på gamla eller unga eller lika 
på alla?                                                                      
Ska vi satsa på extra musik i kyrkan och 
många körer eller är det viktigare att kyrkan 
finns med vid arrangemang i bygden?                           
Det handlar om prioriteringar av de med-
lemsavgifter som kommer in varje år ska   
användas. 

Jag frågade Bengt som är lantbrukare i Västra 
Husby och en mycket engagerad förenings-
människa i olika sammanhang. Här kommer 
hans svar på varför han kommer att rösta i 
kyrkovalet. 

1 Jag vill med min röst påverka församlingsli-
vet lokalt men även Svenska kyrkan i stort. 

2 Det är ur ett demokratiskt perspektiv vik-
tigt att vi blir många som röstar i höstens val. 

3 Om jag avstår min röst, då kommer någon an-
nan, vars livsåskådning jag inte delar, att före-
träda mig. 

4 Man kan inte bara lita på Guds försyn, att Gud 
ska fixa allting, jag måste även själv anstränga 
mig och ta ansvar. 

       Pontus Mårtensson, kyrkoherde 

                VALDAGEN DEN 19 SEPT    

    På valdagen är det öppet för röstning i Östra Ryds församlings-
hem och i Västra Husby församlingshem (Kyrkstigens förskola) 

                                                                                  
12.00-16.00 och 18.00-20.00 

   På ditt röstkort ser du i vilken vallokal du kan rösta. 
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Kyrkokören                                  
Onsdagar  18.45-20.30             

Kontakt för körerna:              
Anna Sköldh (se sista sidan) 

 

Sopplunch                                 
Torsdagar  jämna veckor        
12.00 

Mera info, kontakta                     
expeditionen  tel 011 70613 

 

Samtalsgruppen                
Tisdagar  13.30-15,00                      
Gårdeby församlingshem  
Mera info. Kontakta            
expeditionen tel. 011 70613 

 

Aspvedens kyrkliga syförening 
En onsdag i månaden              
för ett par timmars samvaro 
där gemenskapen är viktigare 
än handarbetet, Fika och goda 
samtal. 

Kontakt: Eva Nord Furenhed, 
(ordförande)                             
Tel: 011-750 14. 

 

Eftis åk 4-6                                

Tisdagar 15-16.30                         

Med drop in från 14.30.  

Träffas i Ö Ryds förs.hem där 

vii hittar på roliga saker till-

sammans, men man kan också 

bara hänga. Mellanmål och   

sist stilla stund med tänt ljus. 

 

Kontakt:                                  
Kristina Gerdin Tofte                   
eller                                          
Jennie Rasmussen ,               
(se sista sidan) 

                           

 

Barnkören Happy                      
från åk. förskoleklass                 
Onsdagar  15–15.45                 
Östra Ryds församlingshem 
Kontakt: Anna Sköldh                     
(se sista sidan) 

 

Terminsstart  v. 36                

Välkommen med! 

 

Öppna förskolan                   
Tisdagar 09.30-11.30                         
i Västra Husby kyrka 

 

Onsdagar 13.30-15.30                       
Parkleken i Snöveltorp 

 

Fredagar 09.00-12.00                    
i Östra Ryds församloingshem 

 

Miniorerna  åk F-1                                        
Torsdagar udda veckor                  
15.30–17.00 

 

Juniorerna åk 2-3                         
Torsdagar jämna veckor              
15.30–17.00 

I miniorerna och juniorerna 
träffas vi  i Östra Ryds försam-
lingshem där vi sjunger, leker, 
pysslar och har kul tillsam-
mans. Vi avslutar med en stilla 
stund och tänder ljus.                     
Vi hämtar på frita vid behov.  

 

 

Vi ser fram emot en höst där vi kan återgå till 

något sånär normalt, så normalt det nu kan bli 

efter en lång pandemi. Vi ber dig dock att            

ta gruppinformationen med  reservation för 

eventuella förändringar. Vi ska hålla dig  upp-

daterad via våra sociala medier                                

Facebook, Instagram och  Hemsidan 
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 Höj rösten - annars kommer någon annan använda din tystnad. 
 Bland alla röster i detta kosmos  

 känner jag igen din röst  

 Bland alla färger i denna värld  

 känner jag igen din färg  

 Det är bara din röst som kommer från det osynliga  

 Det är bara din färg som kommer med nattens insikt                                                                                          

      Karim Dashty                                                

  

PILO BESÖKER FÖRSKOLAN 

”Jag har börjar på Eken nu ” säger han stolt . 

Ivrig att dela med sig om vad som hänt.               
Ivrig att få berätta att han faktiskt har blivit 
stor nu                                                                                      
” Och jag har tappat en tand”, säger en            
annan grabb. Och visar upp sin glugg mellan 
tänderna.                                                                       
Pilo har äntligen kommit på besök på för-
skolan i Östra Ryd och det märks att besö-
ket är efterlängtat. Pilo hinner knappt att  
komma innanför grindarna innan barnen 
sätter igång.                                                                                                  
Det är så mycket de vill berätta;                     
som om det är en gamla kompis som kom-
mer och man vill uppdatera den om allt som 
hänt sedan  sist.                                                                    
”Jag är 4 år” 
”Jag kommer att bli fem år” 
”Jag har en rosa cykel hemma”                         

Nu gäller det för Pilo att lyssna.                                       
Det är ingen enkelt uppgift när där är 15 barn 
som alla pratar i munnen på vararanda. Och alla 
vill bli hörda! Kan hända att de inte är så gamla,  
men deras röster är minst lika viktiga som de 
vuxnas. Deras röster är värda att lyssnas på.   

Så Pilo lyssnar allt vad han kan, bekräftar och för-
söker möta barnen på deras nivå. Det är en av Pilos 
viktigaste uppgifter, att se och bekräfta barnen.  
Och på så sett visa att alla är viktiga och värdefulla. 
En gång per termin åker Pilo runt  tillsammans med 
församlings Pedagogen Kristina till  förskolorna i vår 
församlingen för att sjunga och dela med sig av sina 
tankar och funderingar. Något som både Pilo och 
barnen brukar se fram emot. 

Pilo , vill du se hur hög fart jag kan få ?                               
Givetvis vill Pilo det och de springer  tillsammans 
iväg mot gungan                          .Jennie Rasmussen 
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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 

THERESE HELLBERG              

Kanslist 

011-706 13 

therese.nystrom 

@svenskakyrkan.se 

HELEN LILJA 

Kyrkvaktmästare  

i Gårdeby och 

Fastighetsansvarig 

070-259 66 88 

helen.lilja 

@svenskakyrkan.se 

NILS-OLA SVENSSON  

Komminister                  

070-246 73 90             

nils-ola.svensson   

@svenskakyrkan.se 

KRISTINA GERDIN TOFTE 

Pedagog 

070-318 34 12 

kristina.tofte 

@svenskakyrkan.se                       

JENNIE RASMUSSEN 

Pedagog 

072-231 43 66 

jennie.rasmussen 

@svenskakyrkan.se                           

 

 

SWISH   kollekt/gåva                        

123 006 23 31 

ROBIN JOHANSSON 
Kyrkvaktmästare  
i Västra Husby 
070-699 06 13 
robin.e.johansson 

@svenskakyrkan.se 

OLLE HILLEBERG 
Kyrkvaktmästare  
i Östra Ryd 
070-228 96 62 
olle.hilleberg 

@svenskakyrkan.se  

MIKAEL KARENRYD  
Vikarierande                  
kyrkvaktmästare         
072-212 49 30             
mikael.karenryd     

@svenskakyrkan.se 

 

FÖRSAMLINGSHEM 
ÖSTRA RYD  

011-721 77 

 

KYRKSTIGENS          
FÖRSKOLA   
073-070 03 55      
kyrkstigens.forskola              

@svenskakyrkan.se 

CAMILLA KARLSSON  
Rektor förskolan          
070-300 81 75                
camilla.karlsson2        

@svenskakyrkan.se  

LINNÉA AXMACHER  
Förskolelärare              
linnea.axmacher      

@svenskakyrkan.se 

HANNAH CARLSSON 
Förskolelärare                 
hannah.carlsson    

@svenskakyrkan.se 

KARIN BROHLIN        
GÖRANSSON               
Barnskötare                    
karin.brohlin                

@svenskakyrkan.se 

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

oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. FÖRSAM-

LIMNGSEXPEDITIONEN finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I försam-

lingen 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 

YOUTUBE  Östra Ryds församling EPOST ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se  

ANSVARIG UTGIVARE Pontus Mårtensson TRYCK Tellogruppen, Söderköping 


