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Den här som-
maren har varit 
enormt varm 
och sanslöst 
torr. Gräs-
mattorna ser 

bitvis ut som öde savanner och skör-
darna har uteblivit p g a vatten-
bristen. Mycket förändras och för-
värras när regnet uteblir – gräset tor-
kar, orken tryter och inget blir gjort. 
Många gånger denna sommar har 
jag tänkt att ”jag ska städa, baka 
eller handla när det blir en regnig 
dag”, men det blev aldrig någon reg-
nig dag och aktiviteterna frös inne. 
Det är som om hela samhället väntar 
på regn – marken, djuren, ostädade 
hus, företagare och individer. Man 
väntar på regn som kan ge en paus i 
hettan och skapa tid för annat. Regn 
– som kan ge färg och liv åt en sön-
derbränd natur. Regn – som kan ge 
näring, energi och växtkraft till säd 
och grödor. Regn – som kan ge ett 
väderomslag och svalare luft. Vi 
väntar på regn. 
 

Ibland känns det som om våra inre 
liv är lika torra och sönderbrända 
som årets gräsmattor. Som om vi 
stressar runt, jobbar, försöker, sliter 
och svettas men innerst inne bara 
väntar på regn. Väntar på en nystart 
och en livgivande näring att vattna 
våra liv med.  
 

I Bibeln talas det om regn som en 
välsignelse. Regnet kommer som en 
gudomlig gåva från ovan och ger oss 
ny kraft, ny näring till att leva och 
växa vidare. Regnet som kommer 
när det kommer – vi kan inte styra 

över det, köpa oss till det eller muta 
det. Guds välsignelse är som regnet. 
Det ges åt oss gratis och det ger färg 
och kraft åt våra liv men också en 
paus i vardagens stress. Guds välsig-
nelse och omsorg är ett välsignat 
regn att dansa i, växa av, dricka från 
och använda för att vattna med. 
 

Nu väntar en ny termin. Förhopp-
ningsvis med regn som kan vattna en 
törstig jord så att den får återhämta 
sig. Kanske behöver vi också få ge 
oss själva en själslig och andlig 
nystart i höst. Tid för stillhet och 
vila eller för gemenskap, samtal och 
intag av ny kunskap. 
 

Välkommen till kyrkans gemenskap, 
gudstjänstliv, verksamhet och bygg-
nader för att söka detta livets regn 
och välsignelser.  
 

Min själ hungrar och törstar efter 
levande Gud,  
Min kropp är torra marker som 
väntar på regn. Väntar på regn. 
Så kom, kom i min längtan. Kom, 
kom i min törst.  
Fyll mig med din kärlek – som älskat 
mig först. Älskat mig först. 
 

(”Väntar på regn” från ”En vandra-
res väg”, musikern Bengt Johansson)  
 

Sussie Kårlin, kyrkoherde 

   Väntar på regn 

Omslagsbilden 

Nystart! 
Olle, Lovisa och Alexander 
är tre av terminens nya 
Unga ledare i pastoratet. 
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Sommargudstjänster i bild 

I mitten av augusti 
firade vi friluftsguds-
tjänster i både 
Ryssby och Åby, den 
här bilden är  från 
Hembygdsgården 
i Åby. 
Foto: Leif Petersson 

Vi inledde juni med en 
gemensam avlutning 
för barnverksamheten, 
söndagen den 3 juni 
på Ryssby skans. Vi 
firade en välbesökt 
och varm (!) guds-
tjänst i kapellet, fikade 
och tittade på clownen 
Mike. 
Foto: Josefin Bergquist 
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Sjung i kör! 
På tisdagskvällar övar våra kyrkokörer i Ryssby och Åby. Körerna sjunger i 

gudstjänsterna på de stora högtidsdagar, oftast var för sig, ibland tillsammans . 
Alla gamla och nya sångare är välkomna! 

 

Ryssby kyrkokör            Åby kyrkokör 
tisdagar kl. 19.30-21.00          tisdagar kl. 19.00-20.30 
Ledare Therese Ström           Ledare Emilie Gustafsson 
Tel. 382 05 mobil 076-833 82 05         Tel. 382 08  
therese.strom@svenskakyrkan.se         emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 

Verksamhet för barn & unga! 
Vi satsar stort på våra familjer, varje söndag kl. 16.00 firar vi familjegudstjänst, 

udda veckor i Ryssby och jämna i  Åby. Före familjegudstjänsterna från ca kl. 15.30 
finns enkelt drop-in-fika med frukt eller något som barnen i vår verksamhet bakat. 

Veckoaktiviteter 
Kling, klang i bygget—Småbarnssång & rytmik för våra minsta med föräldrar 
Ryssby kyrka ons kl. 9.30-11.30   Åbygården tor kl. 9.30-11.30 
 

Kyrkkulan—Grupp för tjejer & killar i FK– år 2 
Ryssby kyrka mån kl. 13.00-14.20  Åbygården tor kl. 13.00-14.20 
 

Create—Grupp för tjejer & killar år 3 till 6 
Ryssby kyrka ons kl. 15.00-16.30  Åbygården tis kl. 15.00-16.30 
 

Barnkör FK—år 2     Mariakören FK—år 6 mellanmål 
Mariagården Ryssby ons kl. 13.00-14.00 Åbygården tis kl. 14.00-15.00 
 

Ungdomsgrupp Åbygården tis kl. 19.00-21.00 
 

Alla grupper börjar vecka 36 utom Kyrkkulan i Ryssby som börjar vecka 37 
Uppehåll vecka 44 och terminsavslutning vecka 50. 

Vill du veta mer eller anmäla till någon grupp? Se hemsidan eller kontakta: 
Grupper upp till år 6:  
Helena Bäckman tel. 382 09 helena.backman@svenskakyrkan.se 
Mariakören: 
Emilie Gustafsson tel. 382 08 emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 
Ungdomsgruppen: 
Elna Persson tel. 382 11, 382 12 elna.persson@svenskakyrkan.se 

Ny pedagog i Ryssby-Åby! 
Den 1/8 började Helena Bäckman som pedagog i pastoratet. Helena är 43 år, hon 

bor med man och tre barn i Lindsdal. Hon kommer senast från en tjänst som 
rektorskoordinator. Helena har länge varit ledare för barn och unga inom kyrkans 

värld och då b l.a. arbetat med dans, sång och drama. Hon ser fram emot att få 
möta församlingsbor och bygga relationer med olika åldrar. Helena brinner även 
för att arbeta med friskvård för äktenskap och par-relationer och på sin fritid ser 

man henne ofta på sin racercykel.  

mailto:therese.strom@svenskakyrkan.se
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Torsdagsträffen 
i Mariagården 

Första torsdagen i månaden kl. 
12.30 finns det möjlighet att äta 

lunch till självkostnadspris i Maria-
gården i Rockneby.  

Höstens datum: 
6 september / 4 oktober 

1 november / 6 december 
 

Varmt välkomna! 

Åbyträffen 
Sista lördagen i månaden träffas en 

grupp händiga damer 
i Åbygården  

mellan kl. 9.30 och 11.30. 
Gamla och nya medlemmar 

hälsas varmt välkomna! 
Höstens datum: 

25 augusti / 29 september 
27 oktober / 24 november 
Ledare och information: 

Sylva Swärd 072-55 60 364 

Nu är det snart dags för konfirmandläsning igen. I år har vi ett delvis nytt 
upplägg men som vanligt kostar det ingenting! Konfirmanderna träffas 
varannan söndag under terminerna, de får tre läger istället för två och 
konfirmationen blir i augusti 2019. 
Har du glömt att anmäla dig? Gör det så fort som möjligt till: 

lina.grimhammar@svenskakyrkan.se        Vi ses väl? 

Sinnesrogudstjänster 
I höst börjar vi med Sinnesro-
gudstjänster i Ryssby kyrka, 
första torsdagen i månaden kl. 
19.00. Sinnesrogudstjänsten har 
sin bakgrund i AA- rörelsen och 
vill möta behovet vi människor 
har att dela liv med varandra– 
våra berättelser, vår brustenhet 

och våra likheter mitt i olikheter-
na. Det blir mycket musik, ut-
rymme för bön, ljuständning och 

stillhet.  Alla är välkomna! 

Kyrkdagar 
Inför den nya terminen välkom-
nar Ryssby och Åby församlingar 
alla öppet hus i kyrkan! 
Välkommen till kyrkan mellan kl. 
10 – 14. Du får bl.a. träffa perso-
nal och ideellt engagerade, gå upp 
i kyrktornet, provspela  världens 
största instrument, fika och åka 
en runda med vaktmästarnas 
traktor! Mer info på hemsidan! 
Ryssby kyrka:  Lör den 1 sep  
Åby kyrka:       Lör den 8 sep 
Välkomna! 
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Sommarkyrkan i Ryssby & Åby 

Åby församling arrangerade för första gången Sommarkyrka under en vecka i 
juli. Kyrkan var öppen dagligen kl. 10.00—14.00. Som besökare fick man in-
formation om kyrkan, dess historia och inventarier. Vi visade några av kyrkans 
mässhakar, både äldre (den äldsta från 1789) och nyare. Mässhakarna repre-
senterade tillsammans kyrkoårets färger. Naturligtvis bjöd vi också på kaffe 
vilket var mycket uppskattat. Sommarkyrkan hade besökare varje dag. Flera av 

dessa hade någon anknytning till Åby 
församling, men det fanns även de som 
aldrig varit i Åby kyrka. Ett stort antal 
besökare kom på söndagen då hem-
bygdsföreningen arrangerade sin tradi-
tionella hembygdsdag. Det var många 

”hemvändare” som, samtidigt som man be-
sökte hembygdsdagen, även tittade in i kyr-
kan. ”Här döptes jag” eller ”här har jag 
konfirmerats” var ord vi hörde. Vi som ar-
betade under sommar-kyrkoveckan tycker 
att det blev ett lyckat första försök och ser 
gärna en fortsättning nästa sommar. 
Text och bild: Marianne Bram 

Under två härliga som-
marveckor kom många 
besökare till Sommar-
kyrkan i Ryssby. Kyr-
kan höll öppet under tre 
timmar med kort an-
daktsstund mitt på da-
gen, en uppskattad ut-
ställning och kaffeserve-
ring. Temat för utställ-
ningen var Konfirmat-
ion och flera ortsbor 
hittade sig själva eller 
sina släktingar bland 
konfirmationsfoton och 
minnen. Vägkyrkans 

besökare kom från hela landet och här fanns även tu-
rister från Tyskland på cykelsemester. 
Text och bild: Christina Wendel 
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SVENSKA KYRKAN I RYSSBY-ÅBY 
Ryssby-Åby pastorat 
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 
 

Församlingsexpedition och bokningar 
Tel. 382 00 
ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 
 

Kanslist Sandra Ferreira Axelsson 
Tel. 382 00 
sandra.f.axelsson@svenskakyrkan.se 
 

Kamrer Peter Nilsson,  
Tel. 382 10 
peter.h.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

Ryssby-Åby kyrkoråd 
ordförande Carl-Peter Lindén 
Tel. 382 03, 66434  
carl-peter.linden@svenskakyrkan.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryssby församlingshem Mariagården  
Östra Dampegatan 1, 395 93 Rockneby 
Tel. 382 11 
 

Kantor Therese Ström 
Tel. 38205 mobil 076-833 82 05 
therese.strom@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsvärdinna Julia Thomasson 
Tel. 382 11 
julia.thomasson@svenskakyrkan.se 
 

Ryssby kyrka 
Tel. 66420 
 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  
Åsa Wykman 
Tel. 382 01 mobil 070-6024590  
asa.wykman@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Ryssby  
Ordförande Birgitta Lindén 
tel. 66434, mobil 0732-310006 
bittan.linden@telia.com 
 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 

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 Signe Björklund 
Tel. 382 07 mobil 070-603 82 07 
signe.bjorklund@svenskakyrkan.se 
 

Pedagog Helena Bäckman  
Tel. 382 09 
helena.backman@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsassistent Christina Wendel   
Tel. 382 11, 382 12 
christina.wendel@svenskakyrkan.se   
 

´Församlingsassistent Elna Persson 
Tel. 382 11, 382 12 
elna.persson@svenskakyrkan.se 
 

Åby församlingshem Åbygården  
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 
Tel. 382 00 
 

Kantor Emilie Gustafsson 
Tel. 382 08 
emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsvärdinna Ina Danielsson 
Tel. 382 08 
kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 
 

Åby kyrka 
Tel. 60737  
 

Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare  
Lars Åkesson 
Tel. 382 02, mobil 070-6004472  
lars.akesson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Åby  
Ordförande Cecilia Ross 
Tel. 070-244 85 26 
 
 
 
 
 

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

AKTUELLT I RYSSBY & ÅBY 
Utges av Ryssby och Åby församlingar 

Redaktion för detta nummer: 
Ina Danielsson, Marianne Bram, Lina Grim-

hammar, Sussie Kårlin 
Ansvarig utgivare: Sussie Kårlin 

Vill du ha hjälp med  
GRAVSKÖTSEL? 

Kontakta vaktmästarna för mer info  
Ryssby 070-6024590   

Åby 070-6004472 

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


Aktuellt i Ryssby och Åby 

8 

 

 

 
  RYSSBY ÅBY 

2 sep 14 e Trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

9 sep 15 e Trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

16 sep 16 e Trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

23 sep 17 e Trefaldighet 10.00 Högmässa 14.00 Familjegudstjänst Nickebo 

30 sep Den helige Mikaels dag 16.00 Familjemässa 10.00 Högmässa 

7 okt 19 e Trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst 

14 okt Tacksägelsedagen 16.00 Familjegudstjänst KK 10.00 Högmässa KK 

21 okt 21 e Trefaldighet 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst BK 

28 okt 22 e Trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

3 nov Alla helgons dag 18.00 Minnesgudstjänst KK 18.00 Minnesgudstjänst KK 

4 nov Sön e alla helgons dag            Sammanlyst 16.00 Familjemässa 

11 nov 24 e Trefaldighet 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

18 nov Sön före domssöndagen 10.00 Högmässa 16.00 Familjegudstjänst BK 

25 nov Domssöndagen 16.00 Familjegudstjänst 10.00 Högmässa 

2 dec 1 i advent 10.00 Familjemässa KK BK 10.00 Familjemässa KK BK 

KK= Kyrkokör BK= Barnkör 
Veckomässa i Åby kyrka tisdagar kl. 18.30 från och med 11/9. 

Övriga gudstjänster och andakter 
 

6/9, 4/10, 1/11, 6/12 
Kl. 10.00 Andakt Äringen tel. 45 26 72 
Kl. 12.30 Torsdagsträffen Mariagården 
Lunch till självkostnadspris och andakt 
Kl. 19.00 Sinnesrogudstjänst Ryssby 
kyrka– se sid 5 
18/9, 16/10, 20/11, 18/12 
Kl. 14.30 Andakt Enliden tel. 45 26 61 

Öppen kyrka i allhelgonatid 
Båda våra kyrkor i Ryssby och Åby är 
öppna med möjlighet till samtal, en kopp 
kaffe, stillhet och ljuständning. 
Fre 2/11 kl. 13-17 
Lör 3/11 kl. 13-18 

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 kyrko-
gårdar, de 
spricker lätt och 
skärvorna 
skadar våra 
vaktmästares 
händer och även 
våra gräs-
klippare. 

 
 

 

Tusen tack för att du väljer 
gravljus i plast! 

KYRKSKJUTS: 
Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast 
fredag före lunch 38201, 070-602 45 90 
 

Åby: Kostnad  för färdtjänst ersättes 
genom kontakt med pastorsexp. 38200  

Ändringar kan förekomma. Se vår hemsida, 
Facebook och tidningarnas predikoturer! 


