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 (Färger utifrån kyrkoåret) RYSSBY ÅBY 

1 sep Elfte sön efter trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

          14.00 Öppen kyrka 

8 sep Tolfte sön efter trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 

          14.00 Öppen kyrka 

10.00 Högmässa 

15 sep Trettonde sön efter trefaldighet 10.00 Högmässa 14.00 Gudstjänst Nickebo 

22 sep Fjortonde sön efter trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

29 sep Den helige Mikaels dag 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

Mariakören sjunger 

6 okt Fjortonde sön efter trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 

Barnkören sjunger 

10.00 Högmässa 

13 okt Tacksägelsedagen 10.00 Högmässa 16.00 Familjemässa 

Mariakören & kyrkokören 

20 okt Artonde sön efter trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

27 okt Nittonde sön efter trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

Bibelutdelning 

2 nov Alla helgons dag 18.00 Minnesgudstjänst 

Kyrkokören 

18.00 Minnesgudstjänst 

Kyrkokören 

3 nov Söndagen efter alla helgons dag 16.00 Familjemässa 

Barnkören Bibelutdelning 

Sammanlyst 

10 nov Tjugoförsta sön efter trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

17 nov Söndagen före domsöndagen 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

24 nov Domsöndagen 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

1 dec Första sön i advent 10.00 Familjemässa 

Barnkören & kyrkokören 

10.00 Familjemässa 

Mariakören & kyrkokören 

Veckomässa jämna tisdagar kl. 18.30 Åby kyrka 

Kvällsandakt ojämna tisdagar kl. 18.30 Åby kyrka 

Middagsbön onsdagar kl. 12.30 Ryssby kyrka  

Sinnesrogudstjänst kl. 19.00 Ryssby kyrka 

Torsdag 19/9, 17/10, 21/11, 19/12 

Torsdagsträffen kl. 12.30 Mariagården 

Torsdag 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 

Åbyträffen kl. 9.30 Åbygården 

Lördag 31/8, 28/9, 26/10, 30/11 

Andakter på våra äldreboenden 

Sep: 10:e kl 10 Äringen, 17:e kl 14.30 Enliden 

Okt:   15:e kl 10 Äringen, 15:e kl 14.30 Enliden Mässa 

Nov: 12:e kl 10 Äringen, Mässa, 19:e kl 14.30 Enliden 

Dec: 10:e kl 10 Äringen, 17:e kl 14.30 Enliden 

Kyrkans lunch Äringen: kl. 12.00 

Torsdag 26/9, 24/10, 28/11 

Ändringar kan ske, se hemsida och 

predikotur för mer information! 

KYRKSKJUTS: 

Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast fredag före 

lunch tel. 38201, 070-602 45 90 

Åby: Kostnad  för färdtjänst ersättes 

genom kontakt med expeditionen tel. 382 09 

  

 

 

Tack för dofter och smaker, för färger och ljus 

För Skapelsens skönhet, för vindarnas sus. 

Tack för möten och samtal, för konst och musik,  

För skrattet och gråten, som gör livet rikt. 

(SvPs 776)  
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tacksamhet både går till mina medmänniskor 

och till Gud. Den Gud som gett mig livet, skap-

at en natur som jag får vara med att förvalta 

och ger mig nya möjligheter att varje dag lära 

mig något nytt och möta människor. Genom att 

tacka Gud lär jag också känna Gud. Tacksam-

het stärker ju som sagt relationer. Ett sätt att 

faktiskt börja lära känna Gud kan vara att 

börja tacka Gud för det enkla och stora i livet. 

Nu väntar en ny termin. Även den är fylld av 

möjligheter till gudstjänstliv, gemenskap, sam-

tal, musik, fördjupning och glädje. I detta num-

mer kan du läsa om våra grupper och verksam-

heter som församlingarna står bakom. Du är 

välkommen att delta – oavsett om du varit med 

tidigare eller om det är nytt för dig. Mitt i den 

kommande terminen dyker tacksägelsedagen 

upp, söndagen den 13 oktober. Den ligger där 

som en påminnelse och en hjälp för oss att åter-

upptäcka tacksamheten. Den ger en möjlighet 

att få ge tillbaka lite av allt vi fått från Gud och 

från varandra – till Gud och till andra. En dag 

då vi får dela med oss och stärka relationer till 

Gud och varandra.  

Tack för att Du är en viktig del av våra försam-

lingar! Tack för att Du finns i vårt samhälle och 

ger och gör det du har möjlighet att göra och 

tack för att du läst den här texten. 

”Tacka Herren, ty Han är god. Evigt varar hans 

nåd” (Ps 118:1) 

Sussie Kårlin, kyrkoherde 

Följ oss på sociala medier! 

Ryssby-Åby har en egen hemsida, egen Facebook-

sida och egen Instagram, du hittar oss här: 

https://www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 

https://www.facebook.com/ryssbyaby/ 

instagram: ryssbyaby 

Dessutom finns Svenska kyrkan på nationell nivå 

på Twitter och har även en egen app, 

Kyrkguiden. 

Tacksamhet är något som det pratas mycket 

om nu för tiden. TV- stjär-

nan Oprah Winfrey upp-

muntrar oss att skriva tack-

samhetsdagbok och man kan 

ladda ner appar till telefonen 

för att påminna sig om att 

visa tacksamhet i vardagen. 

Det kanske är lite väl ambi-

tiöst men forskning menar att tacksamhet och 

hälsa relaterar till varandra. Vi mår bättre av 

att visa tacksamhet. Tacksamhet stärker relat-

ioner, minskar aggression och ger oss större 

perspektiv på livet. 

Jag ser med tacksamhet tillbaka på vad som 

hänt under sommaren i pastoratet. Vi avslutade 
vårterminens barnverksamhet med en scout-

präglad äventyrskväll i Mossebo. Det var en 
glädje att se barn (och vuxna) utmana sig på 
klätterväggar och slänggungor flera meter upp i 

luften, skjuta pilbåge och vandra på ”inte- 
nudda- marken- banan”. Sommarkyrkornas 
utställningar med bröllopstema och lokala 

konstnärers hantverk har varit välbesökta och 
Musik i sommarkväll har haft ett varierat ut-

bud av brilliant musikalitet. Kyrkkaffet på 
Rockneby marknad var mycket uppskattat och 
våra konfirmander har varit på läger på Fårö 

och sedan konfirmerats i början av augusti. Vi 
har firat många olika temagudstjänster och 

högmässor – såväl som i kyrkorna som vid ha-
vet. Det finns mycket att vara tacksam för. 

Utifrån min kristna tro är det självklart att min  

Framsidesbild: Höstvackra dahlior i Ryssby kyrka. 

Foto: Ina Danielsson 
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www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 

Ryssby-Åby pastorat 

Tel. växel 382 00 

Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 

ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 

https://www.facebook.com/ryssbyaby/ 

Ryssby-Åby kyrkoråd 

ordförande Carl-Peter Lindén 

Tel. 382 03, 664 34  

carlpeter.linden@svenskakyrkan.se 

ADMINISTRATION 

Gravavtal, fakturor, ekonomi, mm 

Kanslist Sandra Ferreira Axelsson 

Tel. 382 09 

sandra.f.axelsson@svenskakyrkan.se 

Ekonomi 

Kamrer Peter Nilsson 

Tel. 382 10 

peter.h.nilsson@svenskakyrkan.se 

Bokningar, information 

Värdinna Ina Danielsson 

Tel. 382 08 

kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 

 

Ryssby församling 

Ryssby kyrka 

Tel. 664 20 

Ryssby prästgård 

Ryssbyvägen 25 Tel. 382 12 

Ryssby församlingshem Mariagården 

Östra Dampegatan 1 Tel. 382 11 

Församlingsvärdinna Julia Stribrand 

julia.stribrand@svenskakyrkan.se 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  

Åsa Wykman 

Tel. 382 01 mobil 070-602 45 90 

asa.wykman@svenskakyrkan.se 

Församlingsrådet i Ryssby 

Ordförande Birgitta Lindén 

tel. 664 34, mobil 0732-31 00 06 

bittan.linden@telia.com 

Kyrkoherde Sussie Kårlin 

Tel. 382 04 mobil 070-617 88 63 

sussie.karlin@svenskakyrkan.se 

Komminister Lina Grimhammar  

Tel. 382 06 mobil 070-612 82 06 

lina.grimhammar@svenskakyrkan.se 

Diakon Håkan Cansund 

Tel. 382 07 mobil 070-603 82 07 

hakan.cansund@svenskakyrkan.se 

Pedagog Helena Bäckman  

Tel. 382 13 mobil 072-522 82 12 

helena.backman@svenskakyrkan.se 

Församlingsassistent Helena Danielsson 

Tel. 382 08 

helena.danielsson@svenskakyrkan.se 

Församlingsassistent Cajsa Bökman 

Tel. 382 12 

cajsa.bokman@svenskakyrkan.se 

Kantor Therese Ström 

Tel. 382 05 

therese.strom@svenskakyrkan.se 

Kantor Emilie Gustafsson 

Tel. 382 15 mobil 073-048 73 26 

emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 
 

Åby församling 

Åby kyrka 

Tel. 607 37  

Åby församlingshem Åbygården  

Läckebyvägen 1 Tel. 382 08 

Församlingsvärdinna Ina Danielsson 

Tel. 382 08 

kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 

Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare 

Lars Åkesson 

Tel. 382 02, mobil 070-600 44 72 

lars.akesson@svenskakyrkan.se 

Församlingsrådet i Åby  

Ordförande Cecilia Ross Tel. 070-244 85 26 

Redaktion för detta nummer av Kyrknytt Ryssby-Åby: 

Sussie Kårlin, ansvarig utgivare, Ina Danielsson, 

Marianne Bram, Birgitta Lindén, Lina Grimhammar 

http://www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby
mailto:ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se
https://www.facebook.com/ryssbyaby/
mailto:asa.wykman@svenskakyrkan.se
mailto:bittan.linden@telia.com
mailto:sussie.karlin@svenskakyrkan.se
mailto:lina.grimhammar@svenskakyrkan.se
mailto:christina.wendel@svenskakyrkan.se
mailto:therese.strom@svenskakyrkan.se
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Höstmörkret är på väg! 

Under det mörkare halvåret vill vi gärna tända ljus på våra nära 
och käras gravar. För våra vaktmästares och 
gräsklipparnas skull ber vi dig att 
INTE ANVÄNDA GRAVLJUS I GLAS 
på våra kyrkogårdar, de spricker lätt och 
skärvorna skadar våra vaktmästares händer 
och även våra gräs-klippare. 

Tusen tack för att du 
väljer gravljus i plast! 

Sorgegrupp 

Under hösten med början i mitten av september kommer vår diakon Håkan Cansund att bjuda in 
till en sorgegrupp i pastoratet. En sorgegrupp är en gemenskap för den som nyligen förlorat en livs-
kamrat. I gruppen bearbetar man tillsammans sorgen och samtalar om livet som går vidare. Har du 
förlorat en nära livskamrat under det senaste året och är intresserad av att delta i sorgegruppen? 
Välkommen att höra av dig till Håkan.  
Håkan når du på tel. 382 07, mobil 070-603 82 07 eller mail hakan.cansund@svenskakyrkan.se 

Öppet Hus i våra kyrkor 

Även denna höst bjuder pastoratet in till Öppet Hus i våra kyrkor.  Under några timmar är du väl-
kommen att trilla in och träffa några av de anställda och förtroendevalda, vandra runt i kyrkan, gå 
upp i kyrktornet, möta Kyrkåsnan Åsne, provspela på kyrkorgel eller testa att stå i predikstolen 
eller ambon. En tipsrunda finns att gå och fika serveras. Öppet hus är mellan kl. 14-16.00  och för 
alla åldrar. Efter det fortsätter vi gemenskapen med att fira familjegudstjänst tillsammans. 

Åby kyrka: söndagen den 1 sept. kl. 14-16 
Ryssby kyrkan: söndagen den 8 sept. kl. 14-16 
Varmt välkommen – både du som bott i samhället länge, du som är ny och du som är på besök! 

Fondmedel att söka. 

Ryssby och Åby församlingar har fondmedel att söka för de som är i ekonomisk utsatthet. Fondan-
sökningar behandlas 2 gånger per år. Boende i Ryssby eller Åby församling kan söka på särskild 
blankett. Ansökan görs tillsammans med pastoratets diakon Håkan Cansund senast 30 april eller 
31 oktober. När ansökan är behandlad lämnas besked skriftligt senast 15 juni eller 15 december. 
Håkan når du på tel. 382 07, mobil 070-603 82 07 eller mail hakan.cansund@svenskakyrkan.se 

Döpta i Ryssby församling under sommaren     Döpta i Åby församling under sommaren 

  8/6 Axel Bergman            6/7 Lowe Lagercrantz 

  8/6 Leo Vuorensyrjä Persson          7/7 Olivia Pettersson 

  8/6 Älva Vuorensyrjä  Emilsson       Vigda i Åby församling under sommaren 

15/6 Milly Allgren            8/6 Anette Lindström & Niklas Kullman 

18/8 Albert Regin           20/7 Emma Jönsson & Anders Bergström 

Begravda i Ryssby församling under sommaren     Begravda i Åby församling under sommaren 

 31/5 Gennart Claesson         18/6 Annelie Lejdel 

   7/6 Göran Olsson          27/6 Eva Evaldsson 

 28/6 Christer Thulin 

   2/8 Monika Hagman 

Öppen kyrka i allhelgonatid 

Kyrkorna i både Ryssby och 

Åby är öppna i samband med 

allhelgonahelgen, med möjlig-

het till samtal, en kopp kaffe, 

stillhet och ljuständning. 

Fredag 1/11 kl. 13-17  

Lördag 2/11 kl. 13-18 
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Sommarkyrkan i Ryssby 
Årets sommarkyrka i Ryssby församling hade 
som tema ”Händers verk” och uppmärksam-
made några av de lokala hantverkare och konst-
närer som finns i bygden. Vackra och talande 
hantverk och konstverk ställdes ut i kyrkan un-
der den två – veckor långa sommarkyrkotiden, 
och besökare gavs möjlighet att både beskåda 
alster och själva skapa, genom att t ex bruka den 
drejskiva som ställt upp framme i kyrkan. Bland 
konstverken fanns så väl textilier som foton, ak-
vareller och keramik. En kortare lunchandakt 
eller lunchmässa firades varje dag och fika serve-
rades till besökarna.  Församlingsrådet tackar 
alla utställare som valde att ställa ut sin konst i 
kyrkan och är glada över de många besökare 
som kommit – både från nära håll och långväga. 

Temasamlingar i oktober i Mariagården i Ryssby 
Välkommen till tre öppna temasamlingar föranmälan, fritt inträde 

Onsdag 2 okt kl. 18.30—STRESSHANTERING – för mig och mina nära 

Ann-Sofie Jarnheimer, leg psykoterapeut och leg sjukgymnast från Kalmar, föreläser om stress. Hur 

upptäcker vi tecken på stress? Hur kan vi hjälpa oss själva att inte brytas ner av stress? Vad gör 

stress med våra liv? 

Onsdag 9 okt kl. 18.30—Steg på vägen till ett friskare liv – att lära sig leva med psykisk ohälsa 

Friida Jakobsson, Kalmar är engagerad i Riksföreningen mot ätstörningar ”Frisk och Fri”. Friida 

delar med sig av sitt liv och sin kamp mot anorexin. Hon berättar om vad som hjälpt henne och 

talar om det viktiga ordet självkänsla.  

Lördag 19 okt Ryssby kyrka kl. 18.30—Att gå sönder och bli hel igen 

Artisten och relationsterapeuten Laila Dahl föreläser från sin bok med samma namn som föredra-

gets rubrik. Vad gör man när tillvaron krackelerar? Hur går man vidare efter svek? Laila varvar 

föreläsning med sina egna låtar. 

Sommarkyrkan i Åby 

Åby församling arrangerade Sommarkyrka andra 
veckan i juli. Årets tema var ”Bröllop” med en 
utställning av bröllopskläder och annat som hör 
ihop med bröllopsfirande. Den äldsta brudklän-
ningen var från 1907 och den nyaste från 2012. 
På skyltar kunde man bl.a. läsa historien bakom 
varje plagg. Kyrkans två brudkronor, den äldsta 
från 1700-talet, ställdes också ut. Vid två till-
fällen under veckan spelade kantor Emilie bröl-
lopsmusik på orgeln och många satte sig ned en 
stund för att lyssna på vacker musik. Årets ut-
ställning blev mycket uppskattad och vi kunde 
välkomna 266 besökare! Eftersom temat var 
bröllop bjöds också alla besökare på kaffe med 
bröllopstårta.  
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Kling, klang i bygget—Småbarnsträff 
Ryssby kyrka onsdagar kl. 9.30-11.30 start 4/9 

Åbygården torsdagar kl. 9.30-11.30 start 5/9 

Ansvarig ledare: Helena Bäckman 

Create—tjejer & killar år 3—år 6 
Mariagården onsdagar kl. 15.00-16.30 start 4/9 

Åbygården tisdagar kl. 16.00-17.30 start 3/9 

Mellanmål 

Ansvarig ledare: Helena Bäckman 

Barnkörer 

Mariakören—FK till år 6 

Åbygården tisdagar kl. 15.00-16.00 start 3/9 

Kantor Emilie Gustafsson leder kören. Mellanmål för de äldre barnen. 

Barnkören i Ryssby—FK till år 6 

Ryssby kyrka onsdagar kl. 13.45-14.30 start 4/9, slut 10/12 

Kantor Therese Ström leder kören. 

Vi vill att barnen i Rockneby och Läckeby ska 
lära känna varandra, ha roligt tillsammans med 
varandra och få veta mer om vad kristen tro är. 
Vi erbjuder många olika aktiviteter för barn i 
allaåldrar, nytt för hösten är Messy Church. 
På vår hemsida kan du läsa mer om alla 
grupperna och även anmäla ditt barn. 

Nu drar vi igång med Messy Church —ett nytt kreativt sätt att vara kyrka! 

En onsdag i månaden kl. 16.00: 

Ons 18/9 Mariagården  Ons 30/10 Åbygården 

Ons 20/ 11 Mariagården Ons 18/12 Åbygården 

 

För alla åldrar—men barn kommer i vuxens sällskap. 

Incheckning—mellanmål—skapande—gudstjänst— 

kvällsmat—gemenskap—gratis—ingen föranmälan, bara kom! 

Kyrkkulan—tjejer & killar FK– år 2 
Mariagården måndagar kl. 14.00-15.30 start 2/9 

Åbygården torsdagar kl. 13.00-14.20 start 5/9  

Mellanmål 

Vi hämtar och lämnar barnen  

vid skolan/fritids! 

Ansvarig ledare: Helena Bäckman 

 

Bibelutdelning för 10-åringar 

Pastoratet delar regelbundet ut bib-
lar till yngre barn. Från och med i 
höst utökar vi utdelningen genom 
att även erbjuda Biblar till 10-
åringar. Detta kommer att göras 
vid sk. Bibeläventyrsgudstjänster i 
de båda församlingarna: 
Söndag 27/10 kl. 16 i Åby kyrka 
Söndag 3/11 kl. 16 i Ryssby kyrka. 
Barn som är födda 2009 inbjuds att 
komma till gudstjänsterna och gra-
tis ta emot en Bibel. Inbjudan kom-
mer även att gå ut via brev.  
Välkommen! 

www.messychurch.org 
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BLI KONFIRMAND I RYSSBY-ÅBY 
Nu är det dags för dig som fyller 14 år i år att fundera på om du vill konfirmera 
dig. Här i Ryssby-Åby drar vi igång i september 2019 och avslutar i augusti 2020. 
Vi träffas ungefär varannan söndag i samband med söndagens gudstjänst samt ett 
par lördagar. Under konfatiden pratar vi om hur det är att leva och vad det innebär 
att tro. Vi kommer åka på tre läger, bl. a. till Gotland. Mer info finns på hemsidan! 
KONFIRMATION BLIR DET SÖNDAG DEN 9:E AUGUSTI 2020 
Vill du veta mer eller anmäla dig? Maila gärna Lina Grimhammar senast 18/9! 

Stickcafé 

Tycker du om att sticka? Kom 
och sticka tillsammans ! 

Onsdag 23 okt. kl. 18.00 – 
21.00 i Åbygården 

Vi fikar, stickar och pratar till-
sammans och Sussie Kårlin be-
rättar om stickprojektet Dinadi 
i Nepal. 
Alla välkomna – 
oavsett nivå på 
stickkunskap. 
Ingen anmälan. 

Musikcafé i Åbygården 

Vid två tillfällen under hösten 
bjuder Åby församling in till 
musikcafé. 

Välkommen till Åby-
gården för att njuta av 
musik, fika och 
gemenskap: 

Fredag 4 okt kl. 19.00 
Duo Cajsa och Jasmine spelar 
och sjunger 

Lördag 9 nov kl. 19.00 
Lokala förmågor spelar under 
temat ”Vår Fader” 

Ungdomsgrupp—från 13 år 

Åbygården fredagar kl. 19.00-21.00 start 6/9 

Ansvarig ledare: Cajsa Bökman 

Mission i ett kristet land 

Frukostträff för alla 

Lördag den 14 sept. kl.09.00 i 
Åbygården  

Simon Simonsson berättar om 
sin missionsresa till Armenien 

och vi äter 
frukost till-
sammans. 

Anmälan senast 9 september till 
382 08 eller ryssby-
aby.pastorat@svenskakyrkan.se  
Kostnad: 50 kr 

Varmt välkommen att sjunga i någon av våra vuxenkörer, nya sångare och 

gamla hälsas välkomna från v 36. 
Ryssby kyrkokör över tisdagar kl. 19.00-20.30 i Ryssby kyrka 

Kantor Therese Ström leder kören 

Åby kyrkokör övar tisdagar 19.00-20.30 i Åbygården 

Kantor Emilie Gustafsson leder kören  

 

Välkommen Rasmus! 

Rasmus Runne, 18-åring från Kalmar, kommer under året , från augusti till 

juni, göra Växjö stifts trainee-år hos oss i Ryssby-Åby pastorat. Läs mer om 

Rasmus på vår hemsida och läs mer om traineeåret på 

www.svenskakyrka.se/vaxjostift/trainee-i-vaxjo-stift. 

https://www.svenskakyrkan.se/mailform?userid=6349e05a-0f93-e711-80df-005056893ee5

