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TÄND ETT LJUS FÖR LIVET  

TÄND ETT LJUS FÖR HOPPET 

Tänd ett ljus för livet. 

Tänd ett ljus för hoppet. 

Tänd ett ljus i kärlek     

och låt det vara tänt.” 
                                    Per Harling                                                      

 

Det finns oändligt många texter, dikter och sånger 
om hur viktigt det är att tända ett ljus,                              
att hålla ljuset levande, att inte stanna kvar               
i mörkret och att dela med sig av det lilla ljus       
man har.                                                                                  

Och visst är det viktigt att vi hjälper varandra att 
åtminstone kunna ana en strimma av ljus                 
när det är som allra mörkast. Det är ju inte bara 
naturen och årstiden vi har att kämpa emot                
under den mörka vintern – också det inre kan 
hamna i ett tillstånd av iskyla och beckmörker.              
Och även om vi har lyckan att mötas av en fin,            
ljusfylld och glädjerik adventstid så kan det finnas 
ett stråk av vemod mitt i firandet.  

Kan det då hjälpa med en så till synes glättig upp-
maning som att rätt och slätt tända ett ljus?             
Ja det skadar ju inte i alla fall!                                              

När vi i Bo Setterlinds dikt Tänd ljus läser                       
”Vill du, att ljus ska leva, tänd då hos andra samma 
längtan” tror jag vi är någonting på spåret.                
Du som känner att ditt inre ljus brinner – starkt 
som i en fyr på öppet hav eller endast                                        
som en fladdrande låga  - sprid ljuset!  

Luciahögtiden har blivit en kraftsamling för 
många där vi uppmanas att likt Lucia sprida vårt 
ljus i en mörk och frusen tid. Lucia är en legend, 
en berättelse som hjälper oss att hitta den där 
lilla flämtande lågan när det inte verkar finnas så 
mycket annat som lyser upp. Nog så viktigt för 
oss nordbor.  

Men kyrkans budskap formulerat i Jesaja 9 där vi 
läser  ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strå-
lar ljuset fram” är någonting mer än endast  för 
stunden.  

Att dela det ljuset med varandra hjälper oss att 
hålla lågan levande. Och även om Luciakronan 
skulle slockna och  pandemin sätta hela                    
advents- och julfirandet på vänt                                    
så vet vi att ljuset                                                               
från barnet i krubban inte slocknar. 

Tänd ljus! 

 

                                                                                                                             
      Kantor Anna Sköldh 
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 SOMMARMINNEN 

 

NY PERSONAL TILL KYRKSTIGENS FÖRSKOLA 

Med stor glädje presenteras här den personal                
som anställts till den snart öppnade Kyrkstigens 

förskola i Västra Husby församlingshem! 
Från vänster, stående, ses Hannah Carlsson och     

Linnéa Axmacher och framför dem                         
Karin Brohlin Göransson och Camilla Karlsson som 

också är förskolans rektor.  
Vi önskar dem välkomna till en ny                              

spännande  framtid! 
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Välkommen på Lunchmusik i                                                                                                    
Västra Husby kyrka torsd den 4 februari klockan 12                                                                           

                                                                                               
Anette Hagman Johansson och Anna Sköldh                                                                             
bjuder på ett blandat och svängigt program.                                                                              

Efter konserten serveras smörgås och dryck i kyrkbänken. 

Reservera din kostnadsfria plats                                                                                        
på ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se eller 011-706 13 

MUSIK MUSIK MUSIK 

 ”Från Italien kom legenden om en flicka som trotsade mörkret och för ljuset och sanningen dog”          
Så sjunger vi i en av våra mer nyskrivna luciasånger av Stig Strand.                                                         

Sången avslutas med uppmaningen: ”lys oss med ditt ljus i en mörk och frusen tid”                                            
Försök att hitta en plats där du kan tända ditt inre ljus—varför inte i en av alla gudstjänster nu i juletid.      

Om du vill se ett fint luciatåg här i församlingen                                                                           
är du välkommen till Östra Ryds kyrka den 13 dec på gudstjänsten klockan 11                                                  

då vår egen barnkör HHAAPPPPYY  medverkar 

 

 

 

 

 

Välkommen på en a Cappella-konsert med S:t Olofs Kammarkör                                                                 
under ledning av Lars Beckman.  

En stämningsfull advents-och julkonsert med fokus på  körsång. 

Västra Husby kyrka lörd den 5 december klockan 16.                                                                
Reservera din kostnadsfria plats                                                                                             

på ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se eller 011-70613 

Reservera din kostnadsfria plats                                                                                             
på ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se eller 011-70613 
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Foto: Andebark.se 

 

DÖPTA finns det fler döpta? 
1/8   Simon Asklund    Gårdeby kyrka 

2/8   Elton Jonsson    Västra Husby kyrka 

12/8   Maja Forsström    Stegeborgsgården 

15/8   Ella Klarin     Västra Husby kyrka 
KONFIRMERADE I                      
ÖSTRA RYDS KYRKA 
22/8   Emma Pers 

22/8   Maja Forsström 

22/8   Lisa Franzén 

22/8   Malvina Strehlin 

22/8   Ida Värlander 

22/8   Isak Hellgren 

22/8   Cornelia Larsson 

22/8   Ella Klarin   
VIGDA  

29/8  Patrik Vilhelmsson och Marja Saarijärvi  i hemmet 

6/6   Johan Karlsson och Linda Pettersson   i Gårdeby kyrka                                      

VIGDA TILL VILA  

29/5   Ingegerd Pettersson    Skönberga kyrka 

8/7   Harry Karlsson     Västra Husby kyrka 

28/8   Nora Näverlöf     Västra Husby kyrka  

4/9   Göran Sollert     Drothems kyrka 

11/9   Sune Andersson    S:t Anna kyrka 

18/9   Roland Lundell     Norra kapellet 

23/9   Marie Ekecrantz     Västra Husby kyrka 

2/10   Joel Petronio     Östra Ryds kyrka 

1/10   Ann-Mari Kihlman     Östra Ryds kyrka  
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JUL & NYÅRSHELGEN 

 Välkommen att traditionsenligt               
 fira julafton med  
 en gudstjänst i någon                                               
 av församlingens tre kyrkor.  

 

 10.30 Julspel i ÖR, xxx 

 

 10.30 Julspel i Västra Husby 

 

 23.00 Julnattsmässa i ÖR xxx 
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SSöönnddaagg  2222  nnoovv      1166::0000                                                                                                          
MMÄÄSSSSAA                                                                                                       
Västra Husby kyrka  

TToorrssddaagg  2266  nnoovv    1122::0000                                                                                                      
GGRRÖÖTTFFEESSTT                                                                                                            
i  Ö Ryds förs.hem    

SSöönnddaagg  2299  nnoovv      1111::0000                                                                                                              
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                  
Kyrkokören, Mats Gripenblad  
Västra Husby kyrka                

 SSöönnddaagg  2299  nnoovv    1166::0000                                                                                                                                  
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                       
Mats Gripenblad trumpet, Gårdeby                         

SSöönnddaagg  2299  nnoovv      1188::0000                                                                                                                          
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                    
Kyrkokören,  Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  66  ddeecc        1111::0000                                                
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT  i Gårdeby kyrka 

SSöönnddaagg  66  ddeecc        1166::0000                                           
MMÄÄSSSSAA                                                                
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1133  ddeecc      1111::0000                                                  
FFAAMMIILLJJEEGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                     
Barnkören HHAAPPPPYY Ö Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  2200  ddeecc      1111::0000                                            
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                          
i Östra Ryds kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    1100::3300           
JJUULLSSPPEELL                                               
Östra Ryds kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    1100::3300              
JJUULLSSPPEELL                                                 
Västra Husby kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    2233::0000                                    
JJUULLNNAATTTTSSMMÄÄSSSSAA                                                        
Östra Ryds kyrka    

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc            2233::0000                            
JJUULLNNAATTTTSSMMÄÄSSSSAA                                                                
Gårdeby kyrka 

JJuullddaaggeenn  2255  ddeecc          0077::0000                        
JJUULLOOTTTTAA                                                                                        
Anders Eksmo sång, Västra Husby   

SSöönnddaagg  2277  ddeecc              1166::0000                      
JJUULLEENNSS  SSÅÅNNGGEERR                                         
Östra Ryds kyrka 

NNyyåårrssaaffttoonn                                                                                  
TToorrssddaagg  3311  ddeecc            1155..0000                                          
NNYYÅÅRRSSBBÖÖNN                                        
Gårdeby kyrka 

NNyyåårrssddaaggeenn                                                                          
FFrreeddaagg  11  jjaann                        1111::0000          
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                        
iVästra Husby kyrka 

SSöönndd  33  jjaann                              1111::0000              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                
Östra Ryds kyrka  

OOnnssdd  66  jjaann                            1111::0000                                    
TTRREETTTTOONNDDAAGGSS  GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT     
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1100  jjaann                1111::0000                            
MMÄÄSSSSAA                                                        
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1100  jjaann                1166::0000                              
MMÄÄSSSSAA                                               
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1177  jjaann                1111::0000                                                                    
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                        
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1177  jjaann                1166::0000              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                         
Gårdeby kyrka 

 

         

Vi ses i   Kyrkan! 
TToorrssddaagg  2211  jjaann        1122::0000                          
SSOOPPPPLLUUNNCCHH                                      
Gårdeby församlingshem 

SSöönnddaagg  2244  jjaann          1111::0000                                  
MMÄÄSSSSAA                    
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  3311  jjaann          1111::0000                                        
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                   
Östra Ryds kyrka 

TToorrssddaagg  44  ddeecc          1122::0000                                  
LLUUNNCCHHMMUUSSIIKK              
Västra Husby kyrka  

SSöönnddaagg  77  ffeebb              1111::0000                                  
MMÄÄSSSSAA                                                                
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  77  ffeebb              1166::0000                                    
MMÄÄSSSSAA                              
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1144  ffeebb          1111::0000                                    
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                               
Östra Ryds kyrka 

SSöönndd  1144  ffeebb                  1166::0000                            
MMÄÄSSSSAA                                                       
Gårdeby kyrka 

OOnnssddaagg  1177  ffeebb          ??????                                    
AASSKKOONNSSDDAAGGSSMMÄÄSSSSAA                                
Östra Ryds kyrka    

TToorrssddaagg  1188  ffeebb        1122::0000                                  
SSOOPPPPLLUUNNCCHH                                                 
Östra Ryds församlingshem 

SSöönnddaagg  2211  ffeebb          1111::0000                                      
MMÄÄSSSSAA   i  Östra Ryds kyrka   

MMeedd  rreesseerrvvaattiioonn  fföörr  äännddrriinnggaarr..  
OOBBSS!!  VVii  fföölljjeerr  FFHHOO´́ss  rreegglleerr  oocchh                            
  rreekkoommmmeennddaattiioonneerr  

 

5/2020   MELLAN HIMMEL OCH JORD      9 

 Böneveckan för kristen enhet är världens största                                  
ekumeniska (ekumenisk = olika kyrkor tillsammans)                             
manifestation som varje år genomförs samtidigt                               
i cirka 120 länder, nu den 18-25 jan 2021.   

Denna gång har den förberetts av klosterkommuniteten  
Grandchamp som bildades på 1930-talet av ett antal                         
reformerta kvinnor i Areuse, Schweiz.  Klostret tar emot                       
enskilda, volontärer och grupper för retreater. Klostret                       
följer de restriktioner som är nödvändiga pga pandemin. 

Temat ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”     

kommer från Johannes 15:1–17 och uttrycker Grandchamps 
kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den 
mänskliga familjen.  

TACK CECILIA  OCH TACK ELISABETH 

 

När du läser dessa rader har vi redan den                    
8  november tackat av prästerna Cecilia            
Ankarstrand och Elisabeth Roos.                                  
Cecilia började sin anställning i Östra Ryds     
församling i januari på deltid eftersom hon  
samtidigt med studier ville göra en insats för 
församlingen.                                                                    
Vi har med glädje ”lånat” Cecilia under nästan 
hela året samtidigt som hennes längtan framåt 
varit efter att i en prästtjänst få arbeta för 
samarbete mellan kyrkan och räddningstjänst, 
polis och sjukvård. Nu har den längtan blivit 
uppfylld i en tjänst i Borgs församling i                      
Norrköping.  

DIN BÖN ÄR VIKTIG 

Elisabeth Roos kom som alldeles nyprästvigd till 
församlingen i mitten av juni och många i för-
samlingen har lärt känna Elisabeth genom goda 
predikningar, fina vigslar, dop och begravningar, 
konfirmandarbete, samtalsgrupp och mycket 
annat. Elisabeth är en person som vinner för-
troende och som man gärna vänder sig till med 
sina personliga frågor. Nu ska Elisabeth glädja 
andra människor i Landeryds församling med sin 
person och sin tjänst som präst. 

Vi säger därför ett stort och varmt tack till 
både Cecilia och Elisabeth och önskar dem Guds 
välsignelse i framtida tjänst.                                  
     Pontus Mårtensson, kyrkoherde 



 

8      MELLAN HIMMEL OCH JORD 5/2020 

SSöönnddaagg  2222  nnoovv      1166::0000                                                                                                          
MMÄÄSSSSAA                                                                                                       
Västra Husby kyrka  

TToorrssddaagg  2266  nnoovv    1122::0000                                                                                                      
GGRRÖÖTTFFEESSTT                                                                                                            
i  Ö Ryds förs.hem    

SSöönnddaagg  2299  nnoovv      1111::0000                                                                                                              
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                  
Kyrkokören, Mats Gripenblad  
Västra Husby kyrka                

 SSöönnddaagg  2299  nnoovv    1166::0000                                                                                                                                  
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                                                       
Mats Gripenblad trumpet, Gårdeby                         

SSöönnddaagg  2299  nnoovv      1188::0000                                                                                                                          
11::aa  AADDVVEENNTTSSGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                    
Kyrkokören,  Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  66  ddeecc        1111::0000                                                
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT  i Gårdeby kyrka 

SSöönnddaagg  66  ddeecc        1166::0000                                           
MMÄÄSSSSAA                                                                
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1133  ddeecc      1111::0000                                                  
FFAAMMIILLJJEEGGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                     
Barnkören HHAAPPPPYY Ö Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  2200  ddeecc      1111::0000                                            
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                                          
i Östra Ryds kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    1100::3300           
JJUULLSSPPEELL                                               
Östra Ryds kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    1100::3300              
JJUULLSSPPEELL                                                 
Västra Husby kyrka 

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc    2233::0000                                    
JJUULLNNAATTTTSSMMÄÄSSSSAA                                                        
Östra Ryds kyrka    

JJuullaaffttoonn  2244  ddeecc            2233::0000                            
JJUULLNNAATTTTSSMMÄÄSSSSAA                                                                
Gårdeby kyrka 

JJuullddaaggeenn  2255  ddeecc          0077::0000                        
JJUULLOOTTTTAA                                                                                        
Anders Eksmo sång, Västra Husby   

SSöönnddaagg  2277  ddeecc              1166::0000                      
JJUULLEENNSS  SSÅÅNNGGEERR                                         
Östra Ryds kyrka 

NNyyåårrssaaffttoonn                                                                                  
TToorrssddaagg  3311  ddeecc            1155..0000                                          
NNYYÅÅRRSSBBÖÖNN                                        
Gårdeby kyrka 

NNyyåårrssddaaggeenn                                                                          
FFrreeddaagg  11  jjaann                        1111::0000          
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                        
iVästra Husby kyrka 

SSöönndd  33  jjaann                              1111::0000              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                
Östra Ryds kyrka  

OOnnssdd  66  jjaann                            1111::0000                                    
TTRREETTTTOONNDDAAGGSS  GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT     
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1100  jjaann                1111::0000                            
MMÄÄSSSSAA                                                        
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1100  jjaann                1166::0000                              
MMÄÄSSSSAA                                               
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1177  jjaann                1111::0000                                                                    
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                                        
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  1177  jjaann                1166::0000              
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                         
Gårdeby kyrka 

 

         

Vi ses i   Kyrkan! 
TToorrssddaagg  2211  jjaann        1122::0000                          
SSOOPPPPLLUUNNCCHH                                      
Gårdeby församlingshem 

SSöönnddaagg  2244  jjaann          1111::0000                                  
MMÄÄSSSSAA                    
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  3311  jjaann          1111::0000                                        
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                                   
Östra Ryds kyrka 

TToorrssddaagg  44  ddeecc          1122::0000                                  
LLUUNNCCHHMMUUSSIIKK              
Västra Husby kyrka  

SSöönnddaagg  77  ffeebb              1111::0000                                  
MMÄÄSSSSAA                                                                
Östra Ryds kyrka 

SSöönnddaagg  77  ffeebb              1166::0000                                    
MMÄÄSSSSAA                              
Västra Husby kyrka 

SSöönnddaagg  1144  ffeebb          1111::0000                                    
GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTT                                               
Östra Ryds kyrka 

SSöönndd  1144  ffeebb                  1166::0000                            
MMÄÄSSSSAA                                                       
Gårdeby kyrka 

OOnnssddaagg  1177  ffeebb          ??????                                    
AASSKKOONNSSDDAAGGSSMMÄÄSSSSAA                                
Östra Ryds kyrka    

TToorrssddaagg  1188  ffeebb        1122::0000                                  
SSOOPPPPLLUUNNCCHH                                                 
Östra Ryds församlingshem 

SSöönnddaagg  2211  ffeebb          1111::0000                                      
MMÄÄSSSSAA   i  Östra Ryds kyrka   

MMeedd  rreesseerrvvaattiioonn  fföörr  äännddrriinnggaarr..  
OOBBSS!!  VVii  fföölljjeerr  FFHHOO´́ss  rreegglleerr  oocchh                            
  rreekkoommmmeennddaattiioonneerr  

 

5/2020   MELLAN HIMMEL OCH JORD      9 

 Böneveckan för kristen enhet är världens största                                  
ekumeniska (ekumenisk = olika kyrkor tillsammans)                             
manifestation som varje år genomförs samtidigt                               
i cirka 120 länder, nu den 18-25 jan 2021.   

Denna gång har den förberetts av klosterkommuniteten  
Grandchamp som bildades på 1930-talet av ett antal                         
reformerta kvinnor i Areuse, Schweiz.  Klostret tar emot                       
enskilda, volontärer och grupper för retreater. Klostret                       
följer de restriktioner som är nödvändiga pga pandemin. 

Temat ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”     

kommer från Johannes 15:1–17 och uttrycker Grandchamps 
kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den 
mänskliga familjen.  

TACK CECILIA  OCH TACK ELISABETH 

 

När du läser dessa rader har vi redan den                    
8  november tackat av prästerna Cecilia            
Ankarstrand och Elisabeth Roos.                                  
Cecilia började sin anställning i Östra Ryds     
församling i januari på deltid eftersom hon  
samtidigt med studier ville göra en insats för 
församlingen.                                                                    
Vi har med glädje ”lånat” Cecilia under nästan 
hela året samtidigt som hennes längtan framåt 
varit efter att i en prästtjänst få arbeta för 
samarbete mellan kyrkan och räddningstjänst, 
polis och sjukvård. Nu har den längtan blivit 
uppfylld i en tjänst i Borgs församling i                      
Norrköping.  

DIN BÖN ÄR VIKTIG 

Elisabeth Roos kom som alldeles nyprästvigd till 
församlingen i mitten av juni och många i för-
samlingen har lärt känna Elisabeth genom goda 
predikningar, fina vigslar, dop och begravningar, 
konfirmandarbete, samtalsgrupp och mycket 
annat. Elisabeth är en person som vinner för-
troende och som man gärna vänder sig till med 
sina personliga frågor. Nu ska Elisabeth glädja 
andra människor i Landeryds församling med sin 
person och sin tjänst som präst. 

Vi säger därför ett stort och varmt tack till 
både Cecilia och Elisabeth och önskar dem Guds 
välsignelse i framtida tjänst.                                  
     Pontus Mårtensson, kyrkoherde 
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AACCTT  AAlllliiaannsseenn är en av världens största utvecklingsallianser, ett nätverk med över 150 kyrkor och                          
trosbaserade utvecklingsaktörer. AACCTT  ssttåårr  fföörr  AAccttiioonn  bbyy  CChhuurrcchheess  TTooggeetthheerr, och betyder att kyrkor                       

agerar tillsammans.  Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu                              
effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en stark påverkansröst.  

Du som under hösten besökt kyrkogår-
den intill Östra Ryds kyrka har kanske 
höjt på ögonbrynen och undrat vad som 
försiggår där.   
Är det någon som tältar där? 
Nejdå, du kan vara lugn. Det är Peter 
som förbättrar skriften på väldigt gamla 
gravstenar. 
Peter Stenmark har varit oerhört        
behjälplig på kyrkogården sedan i våras 
med allt som krävs av en kyrkogårds-   
arbetare.  
Under september och oktober har han 
till stor del ägnat sig åt ett mycket    
finmotoriskt och tålamodsprövande  
arbete då han målar ny färg i texter på 
gamla gravstenar. 
Först en tvätt av stenen för att få bort 
smuts och mossa och sedan följer       
timmar, oftast ihopkrupen på knä, av 
lugna och hårfina penseldrag bokstav för 
bokstav. Det är ett imponerande jobb 
som ger ett fantastiskt resultat. Se bara! 

VAD HÄNDER PÅ KYRKOGÅRDEN? 

ÅÅRREETTSS  JJUULLIINNSSAAMMLLIINNGG  

   tteexxtt&&ffoottoo  KKrriissttiinnaa  GGeerrddiinn  TTooffttee 
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ÅTERBLICK FRÅN                                           
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTEN  

 Östra Ryds kyrka                                        
22 aug 2020    

 
Vi söker nu timvikarier till Kyrkstigens förskola som        
öppnas i Västra Husby församlingshem i januari  2021. 

Du kanske är nyfiken på pedagogiskt arbete?                                                                       
Studerar du och vill arbeta extra vid sidan om                            
studierna eller helt enkelt trivs i en lekfull miljö.                        
Som timvikarie ser vi  till lämplighet och                               
du måste inte ha en utbildning.                                                            
För mer information och intresseanmälan                                     
är du välkommen att kontakta rektor: 

Camilla Karlsson 070-3008175                                                                                               
camilla.karlsson2@svenskakyrkan.se 

TIMVIKARIE PÅ 
KYRKSTIGENS                  
FÖRSKOLA I 

VÄSTRA HUSBY?!
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       MÖRKRET GAV MIG MORGONEN 

Vi träffas en dag för att prata om temat Från mör-
ker till ljus, en dag som befinner sig någonstans där 
mitt emellan det mörka och det ljusa, i det grå.  

 Solen hittar några revor i molntäcket och bryter        
igenom en liten stund innan revorna stängs till igen            
och dagen antar en grå nyans. 

Anette Hagman Johansson, eller Anette i Viby, och 
jag landar snabbt i ett samtal om livet som ibland är                 
mörker och ibland är ljus men lika ofta är grått med               
ett ljus som försöker ta sig igenom men hålls tillbaka                    
en tid.                                                                                            
– Det är så många som tycker att livet antingen är                       
svart eller vitt, säger Anette. Vi förringar betydelsen       
av det grå, de olika grå tonerna. Dessutom måste 
man ha sett eller varit i det mörka för att uppskatta 
ljuset. Man måste ha det tråkigt ibland för att upp-
skatta det roliga.  

Idag har vi svårt att låta våra barn få vara ett tag i               
det grå, den tråkiga tristessen. Vi har fått för oss           
att det jämt måste hända något och att det måste             
vara roliga och häftiga upplevelser.                                           
Men barn, liksom vi vuxna, ska inte ha det roligt jämt 
för det är ur tristessen som kreativiteten föds.            
Det är bra att sätta sig ner och bara glo ibland, för vi 
ser så mycket men vi tittar sällan noga på det vi ser. 

I samma ögonblick som Anette säger detta stannar 
blicken på en begonia med gula blommor som står i 
fönstret. Hon ser begonian och tittar ordentligt och 
blir så glad över hur fantastisk denna blomma är.  
Det blir så tydligt att Anette inte bara pratar utan 
har egna erfarenheter av det hon säger för Anette 
har gått från mörker till ljus, flera gånger i livet. 

För tjugo år sedan var det en cancer som hon            
överlevde och som var en verklig period av mörker. 
– Men jag vill inte ha det ogjort för under den tiden 
mötte jag så många änglar, utklädda till vårdperso-
nal, som gav mig så mycket ljus.                                      
Ett annat mörker var att jag blev sjuk av coronan i 
våras. Jag överlevde båda, jag kom tillbaka till ljuset 
och nu är jag så tacksam och glad för varje dag som 
jag lever. 

 

Alla har sitt kors att bära, ingen människa glider 
igenom livet på en räkmacka, även om vi ibland 
tror det om andra, säger Anette och vi konsta-
terar att vi pratar så lite med varandra om det 
svarta, om mörkret för vi vill att livet bara ska 
vara vitt, enkelt och ljust men det är genom det 
grå som solen bryter fram. 

Avslutningsvis delar Anette en dikt som systern 
Lena Hellström skrivit. Lena dog för ett år se-
dan och det var ytterligare ett mörker samti-
digt som hon gav så mycket ljus under sitt liv, 
även under sjukdomstiden. 

Den skog där jag gick som barn 
gav mig dofterna och ljuset 

Stigarna gav mig längden 
mellan här och nu 

Mörkret gav mig morgonen 

                        text&foto Pontus Mårtensson 
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På Vrinnevisjukhuset finns Sjukhuskyrkan för alla som 
besöker sjukhuset. Vi finns där för den andliga och 
existentiella vården för patienter, närstående och  
personal. På sjukhuset finns en präst, en diakon, en 
frikyrkopastor och en musiker (som för tillfället är 
föräldraledig). Vi representerar Svenska kyrkan och 
frikyrkorna. Då någon önskar kontakter med andra 
religioner eller samfund förmedlar vi kontakter och 
hjälper till att alla får den andliga vård var och en     
önskar. Vi finns där för samtal och krisstöd. För att         
dela oro och sorg, men också glädje.                                       
Vi finns för krisdop, och vigslar, för förbön och bikt. Är 
du patient eller närstående kan du själv ringa efter oss, 
eller be personalen göra det.  Dagtid kan vi ofta 
komma med kort varsel. När någon har avlidit kan vi 
ordna om och vara med vid avsked   av den döda i 
avskedsrummet på avdelningen eller på bårhuset. 
Ibland behöver man få ventilera sin oro, ilska, glädje 
eller tacksamhet med någon. Man kan prata med oss 
om allt man funderar på.                                                            
Vi har tystnadsplikt och för inte några journaler.  

Just nu, under pandemin, är det besöksförbud på de 
flesta avdelningar. Men vi får komma in till de flesta 
patienter när någon så önskar. Vi får den skyddsut-
rustning som respektive avdelning anser att behövs.   
Vi följer de riktlinjer och rekommendationer som gäller 
under pandemin och försöker träffa närstående och 
andra besökare utanför sjukhuset. Vid avsked anpassar 
vi oss med goda säkerhetsmarginaler och skydd vid 
behov.  

 

SJUKHUSKYRKAN PÅ                                   
VRINNEVISJUKHUSET 

När något allvarligt händer på kvällar, nätter och hel-
ger, finns Kyrkans Larmjour tillhands. Sjukhuset eller 
räddningstjänsten kallar då in oss. Vi finns med vid 
allvarligare eller komplicerade olyckor och vid dödsbud. 
Målet är att ingen ska behöva få ett telefonsamtal på 
natten om att någon nära dött, istället finns då                 
Kyrkans Larmjour som åker hem och förmedlar budet 
samt finns där som stöd. 

Sjukhuskyrkan finns där för de som behöver andlig och 
existentiell vård i en krissituation, för alla som hör till 
sjukhusets upptagningsområde, både i Norrköping och 
i närliggande kommuner. 

Välkommen att ta kontakt                                          
med någon av oss i Sjukhuskyrkan: 

EEvvaa  GGuuddmmuunnddssssoonn,,  pastor, tel: 011 241155,                                                    
eva.gudmundsson@regionostergotland.se 

EEvvaa  WWiilllliiaammss, präst, tel: 011-241135,                                                                           
eva.williams@svenskakyrkan.se 

LLeeeennaa--KKaaiissaa  WWaassssbbeerrgg,,  diakon, tel: 011-241106,                                                                                                 
leena-kaisa.wassberg@svenskakyrkan.se 

 

Hitta till sjukhuskyrkan 

Sjukhuskyrkans kontors- och                                           
samtalsrum finns i VINgården                                                           

hus 10, målpunkt M.                                                                                                          
Stillhetens rum finns på plan 1                                              

mellan uppgång C och D. 
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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    &&  LLuunncchhmmuussiikk  

Välkommen till en stunds  
gemenskap vid matbord     
och kyrkbänk. Se sid 8 för            
tid och plats.  

TToorrssddaaggaarr    jjäämmnnaa  vveecckkoorr  
1122..0000                                                                                            
Info: Kontakta expeditionen 
tel 011 706 13 

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                  

ÖÖppppeenn  fföörrsskkoollaa                                    
Västr Husby  kyrka                   
TTiissddaaggaarr  kkll..  99..3300--1111..3300  

SSaammttaallssggrruupppp                                                    
Gårdeby församlingshem  
ttiissddaaggaarr  1133::3300  --  1155..0000                  
En möjlighet att möta de 
”stora” frågorna tillsammans 
under fin samvaro.      Info: 
kontakta exp. 011 70613 

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) 
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  MMaattcchhaa  rräätttt  bbiilldd  mmeedd  rräätttt  kkyyrrkkaa;;  ÖÖssttrraa  RRyydd,,  
  VVäässttrraa  HHuussbbyy  eelllleerr  GGåårrddeebbyy  kkyyrrkkaa..  

 Skriv ner ditt svar, ditt namn och                              
 telefonnummer på ett vykort                                                          
 och skicka senast 10 januari 2021 till: 

KKÄÄNNNNEERR  DDUU  DDIINN  KKYYRRKKAA??  

Östra Ryds församling /KGT 

Västra Husby församlingshem 

6015 96 Norrköping 

VVii  ddrraarr  eenn  llyycckklliigg  vviinnnnaarree                                                                      
ssoomm  ffåårr  eetttt  pprriiss!!                                                

 

C A B 

D E F 
 

KYRKORNA ÄR ÖPPNA                                                                             

Församlingens tre kyrkor är oftast öppna på dagtid alla vardagar, och på helger            
under gudstjänsttid. Ett tips för att kunna delta och kanske vinna i tävlingen här ovan                           

är att besöka kyrkorna och leta efter svaret på bildfrågan!                                                                 
Då kan du också passa på att tända ett ljus i ljusbäraren för något viktigt.  
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PPOONNTTUUSS    MMÅÅRRTTEENNSSSSOONN 
Kyrkoherde 
070-631 35 02 
pontus.martensson 
@svenskakyrkan.se 

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

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

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

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

 

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 

 

 

 

 

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  

  

FFÖÖRRSSAAMMLLIINNGGSSHHEEMM  
ÖÖSSTTRRAA  RRYYDD   
011-721 77 

SSWWIISSHH      kollekt/gåva                                                
123 006 23 31 

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

 


