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FÖRÄNDRING 

För drygt hundra år sedan skrev J.A. Eklund 
en psalm som kom att bli viktig i ett skede   
av förändring i Svenska kyrkan.  

 

Med Jesus fram i de bästa åren 

till Andens källa, till livets ljus! 

Då själen ännu är ung som våren, 

fram till Guds tempel, till Herrens hus! 

Där får du del av Guds Andes råd, 

där växer visdom, där flödar nåd.                                                     
    Sv Ps 283 

Eklund, biskop i Karlstad, var en förgrundsge-
stalt inom det som fick namnet den ungkyrk-
liga väckelsen. En rörelse som under 1900-
talets första decennier blev en viktig aktör 
inom Svenska kyrkan. 

Detta nummer av himmel och jord har temat 
förändring. Vad väcker detta ord för känslor 
och tankar? Hos en del osäkerhet och förvir-
ring, hos andra nytänkande och arbetslust. 

Kyrkligheten och kristendomen har i denna 
del av Sverige och Östergötland genom    
seklerna och med generationerna genomgått 
olika förändringar.                                                
Östra Ryds församling har gått, går igenom 
just nu och kommer gå igenom fler i                 
framtiden. De steg man tar idag kan man 
först se frukten av längre fram. Men man kan 
se och lära av historien och låta sig inspireras 
på nytt.                                                                     

 

År 1909 stod folkkyrkotanken i fokus med 
mottot: "Sveriges folk - ett Guds folk".          
Men är inte det en förlegad tanke tänker 
kanske någon?   I dagens mångreligiösa          
Sverige är vi ju inte statskyrka längre utan en 
bland flera frikyrkor. 

Visst är tiderna annorlunda men kyrkans        
uppdrag då och nu är i grunden detsamma 
därför att uppdragsgivaren Jesus Kristus är 
densamme. Kyrkan har en kallelse att                  
förverkliga Kristi evangelium hos hela svenska 
folket, eller med orden från 1909: "förmedla 
syndernas förlåtelse till Sveriges folk, tron på 
den levande Guden, historiens levande Gud". 

Ett nytt kyrkoår står för dörren och sjungs in 
på 1:a advent. I evangelietexten, från Matteus 
kapitel 21, stod folket och ropade ”Hosianna” 
när Jesus red in i Jerusalem. Hosianna betyder 
”Herre, hjälp oss” och riktar sig till den som kan 
och vill hjälpa oss. Ett rop som även fångas upp 
i vers 3 av Eklunds psalm : 

Med Jesus fram bland de skaror unga 

som söka lyckan i Kristi vård, 

bland män som jubla och barn som sjunga 

sitt hosianna i tempelgård! 

I tider av förändring - skulle Jesus överge sin 
kyrka? Nej, låt oss än få sjunga, med samma 
frimodighet - men kanske med förnyad      
melodi: ”Med Jesus fram i de bästa år” .                     

 

   Nils-Ola Svensson, präst 
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DEN DAGLIGA BÄTTRINGENS                                     

LIVSRYTM 

Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på      

människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i 

rätta stunden. Han låter människor urskilja 

ett sammanhang, men aldrig kan de fatta 

Guds verk från början till slut.                                             

           Pred. 3:10–13 

 

 

 

 

Min mormor Ingeborg läste gärna Predikaren, 
det var en av hennes favoriter bland bibelböck-
erna. Det är en lite svårmodig text över det   
jordiska livets jagande efter vind och de                 
materiella tingens och framstegens inneboende 
tomhet:  
Ögat blir aldrig mätt på att se,                                   
örat får aldrig nog av att höra.  
 
Om du når framgång eller misslyckas beror mer 
av tillfälligheter än av din egen förmåga – en 
livserfarenhet som ger tröst. Den som är rikare 
eller allmänt mer framgångsrik än du själv är inte 
en bättre människa och ofta inte ens särskilt 
mycket lyckligare.  
 
Min mormor var duktig i skolan och hade nog 
gärna läst vidare – men hon levde i en tid när 
klasskillnaderna ännu var stora och utbildning var 
en fråga om samhällsklass.                                          
 

 
Min moster Eva, som trots långa teologistudier i 
Uppsala och Lund valde att inte bli präst utan 
gymnasielärare, gifte sig med en man som kom 
från en professorsfamilj. När min mosters svä-
gerska besökte mina morföräldrars hem – de 
kallade huset Karlberg och min morfar hade 
byggt det tillsammans med sin bror – blev svä-
gerskan svimfärdig av de enkla levnadsförhållan-
dena i detta trygga hem.  
 
Jag minns med värme trädgården i Karlberg med 
alla färska grönsaker och all den goda frukten, 
särskilt min mormors inlagda päron i glasburkar. 
Om min mormor hade varit ung idag hade hon 
säkert gjort en lysande karriär, för hon var en 
stark kvinna. 
 
Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker 
under himlen: en tid för födelse, en tid för död, 
en tid att plantera, en tid att rycka upp.              
     Pred. 3:1-2 
 
Min egen far, mormor, morfar, moster… har alla 
gått före oss som är kvar i jordelivets jagande 
efter vind. Som barn hade jag en stark himmel-
slängtan, en längtan till den himmelska skörde-
festen där vi alla får vara tillsammans med vår 
Skapare.                                                                     
När jag nu är mitt i livet med tre egna barn och 
livets alla små projekt strävar jag efter att            
försköna den inre och yttre trädgården för mig 
och min familj. 
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När det gäller den yttre trädgården har jag och min 
fru valt att flytta till Östra Ryd med våra tre barn för 
att komma ut på landet från allt buller i staden.           
Den fysiska trädgården är i huvudsak ett kravlöst 
projekt, som ger bra avkoppling för mig som arbetar 
mer med huvudet än kroppen.                                                 
När det gäller den inre trädgården har jag under en 
längre tid försökt ge mer plats till bibelläsning och 
andakt, till andlig odling.  
 
Precis som min moster har jag läst en hel del teologi 
och arbetar som gymnasielärare. Av olika skäl blev jag 
inte konfirmerad som barn – därför valde jag i somras 
att fråga vår nu avtackade kyrkoherde Pontus om att 
göra en grupp för vuxenkonfirmation i församlingen. 
Det blev många fina samtal om Markusevangeliet och 
Första Korintierbrevet. 
  
Kanske känner du också en längtan efter att samtala 
om bibeltexterna med utgångspunkt i ditt eget liv? 
Hör i så fall gärna av dig så kan det bli en fortsättning 
på samtalen om livet och Bibeln här i församlingen. 
 
Allt har sin tid, allt vad vi människor bygger upp    
kommer att ryckas upp och rasa ner. Karlberg är nu 
bara ett vanligt hus, där finns inte längre någon som 
anlägger en paradisisk trädgård med frukt som är 
vacker att se och underbar att äta av.  
 
När min morfar firat sin himmelska födelsedag fanns 
det ingen som tog över detta livsverk av yttre              
trädgård och inte heller någon som fortsatte            
hantverket i hans verkstad på berget där han format 
otaliga möbler med sina händers arbete.                            
 
Men jag minns med värme hans glädje i arbetet, hur 
han varje lördag klockan 18:00 färdigställt veckans 
sysslor och krattat gruset vid Karlberg för att vila i 
helgmålsbönens helgande av den vila som följer av ett 
gott utfört arbete. 

Fråga dig alltså inte vad du åstadkommit med 
ditt liv – vila då mycket hellre i glädjen av ett 
gott utfört arbete, på din arbetsplats, i ditt 
hem, i dina studier eller med något helt annat 
som du gör för din egen skull eller för andra 
människor.  
Det är naturligtvis inte alltid vi känner så, att vi 
ägnat dagen åt att utföra ett gott arbete. 
Mycket här i livet går inte som planerat, livet 
och andra människor kommer i vår väg. Då kan 
vi vila i det trösterika slutordet i psalm 176:  
”… din nåd är varje morgon ny”. 
  
Varje dag får vi alltså stiga fram som en ny 
människa inför Gud och våra medmänniskor i 
den dagliga bättringens rytm – med mod att 
leva ett liv i förändring. 
      
      
    David Ullström 
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Foto: Andebark.se 

BERÄTTA OM EN FÖRÄNDRING                 

SOM DU  HAR GJORT? 

Christina och Rune Jonsson                                                        
Efter att ha bott i Västra Husby i över 40 år, började hus och 
trädgård bli alltför jobbiga för oss att sköta om. Vi började        
fundera på att flytta till en lägenhet och var på några visningar 
utan att kunna bestämma oss. Men till slut kom den stora      
förändringen! Vi lyckades köpa en trerumslägenhet i det       
område i Vilbergen som vi tyckte bäst om. En mycket trevlig 
och härlig familj köpte vårt hus.                                                                                         
Vi trivs mycket bra i vår lägenhet, och känner oss oerhört tack-
samma över att vi gjorde denna förändring. 

Ulrika Franzén                                                                                                          
Redan vid flytten till Västra Husby 2010, hade jag en liten tanke 
om att, som gammal musikklass-elev, återuppta (kör-)sången. Så 
som det ofta blir, så stannade detta vid en tanke. Vid besök på 
dotterns konfirmationsläger, sommaren 2020, kom jag att prata 
med en av ledarna, Anna Sköldh, kantor och ny på jobbet i Östra 
Ryds församling. Jag nämnde något svävande, vad kul med sång 
och musik... ”Ja, jag ska börja leda kyrkokören nu i höst! Välkom-
men!”, sa Anna. Och på den vägen är det! Att få sjunga igen, efter 
så många år, är SÅ ROLIGT! Endorfinerna riktigt fladdrar i kroppen 
på vägen hem! 

Hannah Carlsson 

Jag hade en trygg anställning i kommunen sedan åtta år tillbaka. 
Men när jag såg att man sökte efter förskolelärare till 
Kyrkstigens förskola, sattes något igång i mig. Det var som om 
det var något som kallade på mig. Tanken att få jobba privat och 
mer småskaligt lockade.  
Jag är jättetacksam över att jag vågade ta steget. Att vara i ett 
mindre sammanhang med nära gemenskap till kollegor är så 
givande. Min familj kan bara bekräfta detta, jag mår så mycket 
bättre.  
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                                  Under fyra dagar i mitten av augusti                     
  fylldes hela Östra Ryds församlingsgård av barn 
och ledare till årets stora och efterlängtade begivenhet; 
sommarkollot!  Anmälningarna fylldes väldigt fort och till 
slut var gränsen på 40 barn nådd och som vanligt blev 
det fyra mycket händelserika, intensiva och roliga dagar 
tillsammans. Vi började och slutade varje dag med en 
stund i kyrkan och där emellan fanns olika aktiviteter att 
ta del utav.  
Barnen var indelad i olika färggrupper tillsammans med 
en eller två av våra unga ledare. Under förmiddagarna 
kunde man välja mellan bland annat att snickra, sporta, 
pyssla, spela teater, eller få gå upp i kyrktornet.                 
Under eftermiddagarna gjorde vi aktiviteterna tillsam-
mans och det blev allt mellan att leka Bäst i test, göra 
finaste och godaste tårtan till vattenlekar och skumparty. 
Lunchen var hemlagad, då vi hade Meta i köket, och  
dessutom både förmiddagsfrukt och eftermiddagsfika. 
Utomhus var platsen för hela kollot och vi fick som van-
ligt ett fantastiskt väder att vara i. 

Sommarkollot ger fina minnen att plocka fram då snön yr 
utanför fönstret och kylan biter i kinderna. 

 

 

Det glada leendet på församlingsbladets framsida tillhör Tufva Kirlid.                                                       

Bilden är från ungdomslägret sommaren 2021. 
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JULAFTON 

1:a ADVENT  Söndag   28 nov  11:00                                    
GUDSTJÄNST  med  BARNKÖREN HAPPY   V Husby k:a 

1:a ADVENT  Söndag 28 nov  15:00                                                            
MÄSSA   i Gårdeby k:a        trumpet Mats Gripenblad                                       

1:a ADVENT   Söndag 28 nov  18:00                                
EKUMENISK GUDSTJÄNST m. BETANIA  Ö Ryds  k:a  
Körsång               

Fredag 3 dec  14:30                                                     
GUDSTJÄNST PÅ ASPGÅRDEN  

Söndag  5 dec  11:00                                                            
GUDSTJÄNST V Husby k:a  

Fredag  10 dec  14:30                                                           
GUDSTJÄNST PÅ ASPGÅRDEN    

Söndag 12 DEC  11:00                                                          
GUDSTJÄNST med liten och stor,  Luciatåg  Ö Ryds k:a        
Jennie och Kristina avtackas. 

Lördag 18 dec  16:00                                                     
JULKONSERT   V Husby k:a    se annons                              

Söndag   19 dec  11:00                                                   
GUDSTJÄNST  V Husby  

JULAFTON  fredag  24 dec  10:30                                                 
JULKRUBBA  Ö Ryds k:a                                                                           

JULAFTON fredag  24 dec  12:00                                                   
JULKRUBBA   V Husby k:a 

JULAFTON fredag   24 dec  23:00                                                     
JULNATTSMÄSSA Gårdeby k:a  Kyrkokören 

JULDAGEN  lördag  25 dec  07:00                                               
JULOTTA  V Husby k:a   sång: Anders Eksmo 

ANNANDAG JUL  söndag  26 dec  11:00                          
GUDSTJÄNST  Ö Ryds k:a 

ANNANDAG JUL  söndag 26 dec  14:30                            
GUDSTJÄNST   Aspgården 

NYÅRSAFTON  lördag 31 dec    15:00                            
NYÅRSBÖN  Gårdeby k:a                              

NYÅRSDAGEN  lördag 1 jan 16:00                                 
GUDSTJÄNST V Husby k:a  

Söndag  2 jan  11:00                                                         
MÄSSA  Ö Ryds k:a                

TRETTONDEDAG  JUL Torsdag 6 jan  16:00                         
MUSIKGUDSTJÄNST  V Husby k:a    se annons 

Söndag 9 jan  11:00                                                       
MÄSSA  V Husby k:a   

Fredag 14 jan  14:30                                                      
GUDSTJÄNST  Aspgården                                                

Söndag  16 jan                                                                       
GUDSTJÄNST  Ö Ryds K:a 

Fredag 21 jan 14:30                                                             
GUDSTJÄNST   Aspgården 

Söndag 23 jan  11:00                                                             
MÄSSA  Gårdeby k:a 

Söndag 30 jan  11:00                                        
DOPÄNGELSGUDSTJÄNST   Ö Ryds k:a 

Fredag 4 feb  14:30                                                                
GUDSTJÄNST  Aspgården 

Söndag 6 feb  11:00                       
MÄSSA  V Husby k:a 

Fredag  11 feb   14:30                    
GUDSTJÄNST  Aspgården 

Söndag 13 feb  11:00                                                      
MÄSSA  Ö Ryds k:a 

Sönd 20 feb  11:00                      
GUDSTJÄNST  V Husby k:a 

Sönd  27 feb 11:00                    
MÄSSA  Gårdeby k:a 

Vi ses i 
Kyrkan! 
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 Välkommen att traditionsenligt fira             

jul och nyårshelgen i en gudstjänst i 

någon av församlingens tre kyrkor 

JULAFTON 

10.30      Samling vid krubban                    

        Östra Ryd k:a 

12.00  Samling vid krubban    

          Västra Husby k:a 

23.00  Julnattsmässa                

  med Kyrkokören               

          i Gårdeby k:a 

JULDAGEN 
  07.00      Julotta Västra Husby k:a

    sång   Anders Eksmo 

ANNANDAG JUL 
 11:00    Gudstjänst  Ö Ryds k:a            

         sång   kören Ladies 

NYÅRSAFTON       

     15.00   Nyårsbön i Gårdeby k:a     

 

NYÅRSDAGEN 
     16.00    Gudstjänst Västra Husby k:a 

Torsdag 9 dec kl 12.00 ses vi                

i Östra Ryds församlingshem 

Ta chansen att lära känna vår 

nye kyrkoherde Erik Gruvebäck! 

   Men innan dess: GRÖTFEST! 
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HEJ DÅ PEDAGOG! 
 

Efter drygt fyra år som pedagog i Östra Ryds församling är det nu dags för oss, Jennie och Kristina,             

att bryta upp för att prova på något nytt. Kristina kommer att prova på pensionärslivet                                      

och Jennie har fått en tjänst som pedagog i Vreta kloster. 

Vi har haft fyra fantastiska år tillsammans med barn och unga och deras familjer                                             

och vill nu dela med oss av några av våra ljusglimtar. 

Jennie minns: 

Det är augusti 2021 och vi är på läger med ungdomar-
na på Stegeborgsgården. Det är kväll och vi har precis 
kommit in efter en promenad i regnet.                                            
Insvepta i täcken och med godispåsen i högsta hugg 
sitter ungdomarna nu i sofforna och stämningen är     
på topp. 
Sakta kommer samtalet in på sommarkollot.  Kollots 
signatur melodi ”sommarkollo hej hej” har redan blivit 
sjungen flera gånger under promenaden. Men nu , här i 
soffan, kommer samtalet in på barnen. 
- Jag fick 4 hjärte teckningar, säger den ena. 
- Va ?fick du fyra? Jag fick bara två! säger den andra 
skämtsamt tillbaka. Att barnen älskar sina unga ledare 
har varit självklart. Och att kärleken är ömsesidig blir 
här i sofforna på Stegeborgsgården bekräftat.  

 

På kollot blev mobilnummer bytta och en del av 
barnen har haft kontakt med de unga ledarna.   
Noga med att inte bryta förtroende får jag en kort 
redogörelse av en sms: konversation mellan ung-
dom och barn.  
Som församling arbetar vi under ledorden ”vi bygger 
relationer ” och vi har pratat mycket om gränsöver-
skridande relationer.  Om vikten att lära känna  
människor i andra åldersgrupper än sin egen. 
Och här, inklämd i en soffa på Stegeborgsgården, 
får jag beviset att vi har lyckats. 
Jag får höra talas om ett barn som lättar sitt hjärta 
för en ungdom. Och en ungdom som uppmuntrar 
och hejar på. Detta är vad det innebär att vara    
församling. Att våga sträcka ut en hand. 
 

Kristina minns: 

Jag har haft den stora förmånen att få vara med i den 
Öppna förskolan, vilket betytt att jag fått möta de allra 
yngsta i vår församling.  
Till den Öppna förskolan kommer föräldrar (kan också 
slinka med någon mor-och/eller farförälder) som är 
hemma med sina små för att under några timmar en 
fredag-förmiddag få umgås med andra vuxna och där 
barnen får andra barn att leka med. 
De allra yngsta nöjer sig oftast med att bara få ligga i sin 
babysitter och se då de äldre barnen leker och rör sig 
och runt fikaborden uppstår härliga samtal och varm 
gemenskap. Allteftersom åren går så växer som bekant 
barnen och rätt som det är får jag ta emot dem i Minio-
rerna som är en av våra vardagsverksamheter.  
Från Minior till Junior och så Eftis när man går på mel-
lanstadiet.  Och de barn som gick i Eftis då vi började 
jobba här, möter Jennie nu i Konfirmandarbetet.                
Att få följa barnen under några år är nåt helt fantastiskt 
och jag känner mig både stolt och oerhört tacksam över 
att ha fått vara en del i detta värdefulla arbete. 
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ERIK GRUVEBÄCK 

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

Hej, jag heter Erik Gruvebäck och har  anförtrotts 

uppgiften att verka som  vikarierande kyrkoherde i 

Östra Ryds församling fr o m 1 november 2021.                     

Jag bor med min familj söder om  Åtvidaberg,            

i Ukna socken, och har de  senaste  åren arbetat 

som präst i Valdemarsvik och  Ringarums försam-

lingar.                                                                                          

Det är med stor glädje och förväntan som jag                  

ser fram emot att lära känna bygden och dess  

människor. Min tro och övertygelse är att kyrkan            

fungerar bäst i små, nära och relationsskapande 

sammanhang –Östra Ryd är ett föredöme i detta.                                                                       

Hoppas vi ses i kyrkans verksamheter  framöver.              

A CAPELLA-JUL                     
lördag 18 dec    kl  16.00                                       

i Västra Husby kyrka 

Välkomna till en finstämd julkonsert med 

körsång a capella!! S:t Olofs Kammarkör 

under dirigent Lars Beckman bjuder på 

julsånger där körklang och sångrösten            

står i fokus. 

MUSIKGUDSTJÄNST  

Trettondedag Jul  6 jan   kl 16.00                  

i Västra Husby kyrka 

Musikaliska Sällskapets Kammarkör            

under ledning av Inger Dalene                     

framför gamla och nya örhängen för kör 

med julen i centrum. 

Välkommen!  

TACK PONTUS, DU HAR SKAPAT RELATIONER!              

Östra Ryds församling har sedan 2017 lärt 

känna dig, kyrkoherde Pontus Mårtensson och 

ditt ledord, att viktigast är att skapa relationer.    

Du har som präst mött människor i alla åldrar,       

i livets alla skeden, i hem, skola och kyrka.                                

Du har setts på LRF-möten, i samtal med        

Betania församlingen,  i planeringen av 

Kyrkstigens förskola. Du har till och med            

verkat till att en ny väg till kyrkan i Västra 

Husby skapades, till mångas nytta och glädje. 

Nu, när du valt att gå vidare till en ny tjänst,      

vill vi i församlingen tacka för allt gott du gett 

denna bygd och de som bor här.                                    

Vi ska fortsätta mötas och skapa relationer,          

och vi ser med spänning mot framtiden!     

Må Gud välsigna dig och din familj! 

Pontus Mårtensson fortsätter som präst i 

Kolmårdens församling, med ansvar för Krokek. 
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KYRKSTIGENS FÖRSKOLA 

Östra Ryds församling bestämde sig för att pröva någonting nytt i församlingen.                            

Man började att prata om att starta en förskola. Efter en lång resa i förändringens tecken 

öppnades Kyrkstigens förskola, som hade turen att få vara i Västra Husby församlingshem, 

där man varsamt renoverat och byggt om lokalerna till en förskola. En förskola där barnen 

får vara med att Bygga Relationer till sin omgivning. Vi skapar en lugn och trygg miljö och 

barnen får möjlighet att bli sitt bästa jag. Vi leker, förundras, lär och upptäcker tillsam-

mans. Vi har alltid barnets bästa i fokus. 

För närvarande är det 17 barn i åldern 1-5 år placerade och det arbetar 4 pedagoger                                             

samt jag Camilla Karlsson, som är rektor. 

Välkommen till en dag på Kyrkstigens förskola: 

 

Det är en tidig morgon, kl. är strax 06.15.                             
Då öppnar Kyrkstigens förskola för dagen. Det är 
lugnt och stilla, för några av våra barn startar dagen 
på förskolan med en sagostund i soffan med en              
pedagog.                                                                                    
Runt omkring oss så städas det för fullt i våra miljöer 
så att vi får det rent och fint under dagen. 

När klockan närmar sig 07.00 kommer nästa peda-
gog och börjar att plocka fram dagens frukost.                           
Det serveras yoghurt och fil med flingor och müsli, 
smörgåsar med olika pålägg, ibland serveras det  
gröt. Det blir en bra start på dagen för både stora 

och små.                                                                                              
Kl 9.00 har oftast alla barn och pedagoger kommit 
till förskolan.  

Vi samlas alla på vår samlingsmatta för att prata     
igenom vad som ska hända på förskolan idag, vilka är 
här idag, vi kanske saknar någon kompis som är 
hemma och är sjuk. Vi sjunger sånger tillsammans 
och leker lite lekar. Sedan är det dag för lite frukt. 
Barnen får själva välja vad de är sugna på just för 
dagen, vi erbjuder äpple, päron, banan och clementin. 
Det mumsas för fullt och vi fyller på med lite energi 
inför dagens olika aktiviteter.  

Efter det går några barn med en pedagog in till vår 
fina ateljé, där barnen kan skapa med olika material. 
Det målas, klipps och klistras för fullt.  
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DÖPTA                                                                                                                                           

20 juni   Stina Andersson    Östra Ryds kyrka. 

1 aug    Solweig Tengeborg   Östra Ryds kyrka. 

18 sept   Leon Torsell    Västra Husby kyrka. 

18 sept   Wilmer Törnfeldt    Gårdeby kyrka. 

2 okt    Astrid Stjernstedt    Östra Ryds kyrka. 

2 okt    Oliver Filipsson    Västra Husby kyrka.                         

23 okt  Nikolai Sandström   Gårdeby kyrka                                   

23 okt    Lily Adamsson   Gårdeby kyrka 

KONFIRMERAD                                                                                                

26 sept   David Ullström   Östra Ryds kyrka    ’ 

VIGDA TILL VILA                                                                  

22 okt  Ingrid Pennfält   Västra Husby kyrkogård         

29 okt  Elsy Pettersson   Östra Ryd kyrka 

Några barn är kvar inne på förskolan och leker i 
de olika miljöerna, man kanske väljer att bygga 
med klossar och andra konstruktions material 
eller så kanske man vill laga lite mat i vår       
hemvrå, eller se till att alla djuren i bondgården 
eller savannen har det bra. 

Resten av barnen går ut i hallen och börjar att 
klä på sig sina ute kläder för att få ut på gården 
och leka. Det grävs för fullt i sandlådan och 
gungorna används flitigt. Våra vaktmästare har 
gjort iordning vår gård så att vi har många olika 
platser att leka och upptäcka i.                                      
När klockan närmar sig 11:00 kommer den 
svarta matbilen på vägen och alla vet att- Nu 
kommer maten. Det är Bakfickan som levererar 
vår goda och vällagade mat till oss. Vi tar emot 
maten och ställer in den i ett värmeskåp tills den 
ska serveras i vår matsal.                                                   
Lunchen är en härlig stund på dagen, vi äter en 
god lunch tillsammans och pratar om vad vi har 
gjort på fm eller något annat spännande som 
man vill berätta om.                                                         
När maten är i magen är det många av de yngre 
barnen som blir trötta. Barnen som sover bäddas 
ner i sina vagnar och sover gott ute i friska luf-
ten. De barnen som inte sover, får vila lite ge-
nom att få lyssna på en saga eller göra någon 
lugnare aktivitet tillsammans med en pedagog.  

På eftermiddagen leker vi inne eller ute på förskolan. 
När de barn som sovit har vaknat gör vi iordning lite 
mellanmål till de barn som är kvar.                                          
Dagen börjar så smått att avslutas, barnen blir häm-
tade av sina föräldrar och vi säger hej då till varandra 
och vi ses imorgon. 
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Nytt: Parkurs för vuxna 

Till våren erbjuder vi Äkten-

skaps-alpha på sju träffar.             

En vardagskväll varannan 

vecka. Vi kommer att äta 

gott, lyssna till ett föredrag    

i ett för par relevant ämne, 

samtala parvis - inte i grupp.                    

För alla som lever i en par- 

relation och vill satsa på den.  

Datum för uppstart kommer 

på vår hemsida och på våra 

sociala medier.                                  

Mer info och anmälan?                 

Kontakta Nils-Ola Svensson 

(se sista sidan) 

 

Kyrkokören                                         

Välkommen att sjunga i Östra 

Ryds Kyrkokör - en fyrstäm-

mig kör med blandad               

repertoar. Vi ses i Östra Ryds      

församlingshem                                

Onsdagar 18:45-20:30       

Kontakt: Anna Sköldh            

(se sista sidan) 

Aspvedens kyrkliga             

syförening                                              

En onsdag i månaden för ett 

par timmars samvaro med 

goda samtal och dito fika. 

Handarbete är valfritt,           

gemenskapen är det viktiga!

För info om plats kontakta: Eva 

Nord Furenhed,                          

ordförande                             

tel: 011-750 14. 

Öppen förskola                                   

Återkommer med dagar och 

tider för våren. Se hemsida 

och sociala medier. 

 

Barnkören  HAPPY                       

från åk. Förskoleklass - åk 3    

Onsdagar kl 15:15 - 16:00 

Östra Ryds församlingshem 

 

Barnkören  HAPPY                      

från åk. Förskoleklass - åk 3  

Torsdagar  kl 17:00 - 17:45 

Västra Husby kyrka 

Sopplunch  & Lunchmusik 

Återkommer om dagar och 

tider för våren. Se hemsida 

och sociala medier. 

Vi ser fram emot en vinter och en vår med givande och meningsfull verksamhet och gemenskap 

för alla åldrar i vår församling. Men p.g.a. de förändringar i arbetslaget som sker så kan vi i             

skrivande stund inte erbjuda alla gruppverksamheter. Håll ögonen öppna till våren på vår            

hemsida och våra sociala medier för eventuella uppdateringar. Välkommen att komma med! 

TACK KRISTINA                                           

OCH JENNIE !!! 

Som man kan se på  denna sida saknas den verksamhet som 

Kristina och Jennie ansvarat för och som så många barn och 

ungdomar hittat till. Varmt tack för allt ert arbete, er värme 

och omsorg, er förmedling av kristen tro i ord och musik, era 

julspel, påskvandringar och Pilo Pingvin! Det är goda spår ni 

lämnat efter er! Guds välsignelse till er och all lycka i det som 

ligger framför er i livet. Vi kommer att sakna er! 
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C A B 

D E F 

 

För en tid sedan blev det känt att Östra Ryds församling (Östra Ryd, Västra Husby,           
Gårdeby) står inför en förändring och en omstrukturering. Vi kan inte fortsätta med               
vår verksamhet som vi brukar, utan vi behöver tänka om och tänka nytt, för att kunna 
fortsätta bedriva församlingsverksamhet i bygden.                                                                        
Vi har bett kyrkorådets ordförande Torbjörn Gunnarsson berätta lite mer om detta. 

 

 

Torbjörn har ordet: 

Under den gångna mandatperioden har Kyrkorådet i stor enighet kommit fram till att vi vill                
försöka överleva som egen församling. Vi tror att det innebär mer aktiviteter i bygden än om vi 
försvinner. Vi har idag ett brett utbud av aktiviteter både för barn och äldre. Det bidrar till ett  
rikare utbud i bygden samtidigt som vi får möjlighet att sprida kristna värderingar och evangelium. 
Kort sagt, det är bra för kyrkan och bra för bygden om församlingen finns kvar som egen försam-
ling. 

Att finnas kvar har blivit en allt större utmaning, då medlemsantalet minskar. Vi tappar nu ca 25 
medlemmar om året, delvis beroende på generationsväxling. Det är tyvärr samma utveckling som 
för andra församlingar i Sverige. Det blir allt färre som är villiga att betala för att kyrkan ska finnas 
kvar. Den medlemsavgift som vi får in ska räcka till att betala våra tre kyrkor, församlingshem 
samt lön till våra anställda. 

Den flerårsbudget som fastställdes av kyrkofullmäktige 2020 visade att vår församling var på väg 
mot underskott som snabbt skulle öka i storlek. Så stora att Östra Ryds församling skulle tvingas 
att upphöra om inte åtgärder vidtogs.Vi har under det gångna året därför antagit en åtgärdsplan 
för finansiell hållbarhet som innebär att vi säkerställt att församlingen finns kvar åtminstone över 
nästa kyrkoval 2025. 

Den planen innebär bland annat att vi måste sänka kostnaderna. Pengar in och pengar ut måste gå 
ihop. Den största kostnaden är personalkostnad. Vi har därför nu varit tvingade att minska                
personalstyrkan med en församlingspedagog- och en vaktmästartjänst. 

Det innebär att det kommer bli mindre verksamhet inom en del områden. Men vi säkerställer  
samtidigt betydligt mer verksamhet i bygden än om vi hade tvingats upphöra som egen                     
församling.  

 

Jag vill vädja till dig som läser detta, att vara medlem i Svenska kyrkan. Våra kyrkor är en del         
av kulturlandskapet. Församlingen bidrar till att det finns ett utbud av aktiviteter som gör det        
attraktivt att bo i bygden. 

Östra Ryds församlings framtid formar vi tillsammans. 

VAD HÄNDER? 
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ERIK GRUVEBÄCK 

Kyrkoherde 

070-631 35 02 

erik.gruveback        

@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 

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                                                                                         

                                    

SWISH   kollekt/gåva                        

123 006 23 31 

KYRKSTIGENS                        

FÖRSKOLA   

073-070 03 55      

kyrkstigens.forskola              

@svenskakyrkan.se 

CAMILLA KARLSSON           

Rektor förskolan                               

070-300 81 75                           

camilla.karlsson2        

@svenskakyrkan.se  

 

 

 

FÖRSAMLINGSHEM 

ÖSTRA RYD  

011-721 77 

LINNÉA  AXMACHER              

Förskolelärare                       

linnea.axmacher      

@svenskakyrkan.se 

HANNAH CARLSSON              

Förskolelärare                 

hannah.carlsson    

@svenskakyrkan.se 

KARIN BROHLIN                     

GÖRANSSON                      

Barrnskötare                    

karin.brohlin                

@svenskakyrkan.se 

SOFIE HALLIN                  

Barnskötare                        

kyrkstigens.forskola                 

@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.                      

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN 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                                                           

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

mailto:ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

