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AKTUELLT I RYSSBY & ÅBY 
Utges av Ryssby och Åby församlingar 

Redaktion för detta nummer: 
Clas Axelsson  Marianne Bram  Ulla-Britt Wahl 

Ansvarig utgivare: Clas Axelsson 

Tack för åtta goda år 

 

Den 1 septem-
ber går jag i 
pension från 
tjänsten som 
komminister i 
Ryssby-Åby 
pastorat. Det är 
med blandade 
känslor.  

 

Det är inte lätt att plötsligt sluta efter ett 
helt arbetsliv. Den 4 juni, 1978, prästvigdes 
jag av biskop Sven Lindegård. Nu börjar en 
ny fas i livet men uppdraget att vara präst 
varar hela livet ut. Men det blir annorlunda 
att inte vara knuten till en församling, eller 
två, som i Ryssby-Åby.  
 

Min hustru Margareta och jag känner en 
stor tacksamhet för tiden i Ryssby-Åby. Vi 
möttes av värme och förväntan när vi blev 
mottagna sommaren 2009, inte minst från 
kyrkokörens medlemmar.  
Åby kyrkokör är en viktig stomme i för-
samlingen. Där finns tro, kärlek och om-
sorg om medmänniskor. Även av förtroen-
devalda i kyrkorådet och pastoratets sty-
rande mottogs vi med värme och förväntan, 
liksom från församlingsmedlemmar, kyrk-
värdar och anställda. Så är det fortfarande. 
Därför är det svårt att sluta.  
 

Men jag vet att mina krafter är begränsade, 
det har jag känt sista året. I min tjänst har 
det också ingått ett delegerat ansvar för 
personal i Åby och tidvis även i Ryssby. 
Det var nytt för mig att personalen plötsligt 
kom till mig för att fråga om ledighet. Men 
jag vande mig och det har sedan dess varit 
en viktig del av min tjänst att hålla ihop 
personalen i framför allt Åby som en familj 
där man hjälper och stödjer varandra. 
 

I Ryssby församling har jag upplevt ett 
stort personligt ansvarstagande för försam-
lingsverksamheten, t.ex. Internationella 

gruppen, kyrkvärdarna, kyrko och försam-
lingsrådet. Det gäller t.ex. sommarens mu-
sikkvällar, församlingsluncher, vägkyrkan 
och barngrupperna.  
 

Mycket frivilligt arbete görs med glädje. 
I Åby församling har familjegudstjänster 
och familjemässor varit en stor glädje och 
något vi medvetet har arbetat för.  
En arbetskrets, Åbyträffen, har startats med 
en livaktig verksamhet i församlingslivet, 
en betydelsefull grupp för vuxna, och sär-
skilt när livet ändras.  
 

Barnen i grupperna har varit härliga att 
träffa, liksom ungdomsgruppen Apg. 29 
och konfirmanderna. De senare har växlat i 
antal, men det har varit fin gemenskap inte 
minst på resor till bl.a. Stockholm, Göte-
borg, Rom och de sista två åren till Polen.  
 

Dop med hembesök, begravningar också 
med samtal i hemmen, födelsedagar, vigs-
lar med övning i kyrkorummet har skapat 
särskilda relationer. De försvinner inte. Så 
kan jag fortsätta med det ena efter det 
andra. Har säkert glömt en del, men de 
finns i mitt minne. 
 

Söndagarnas gudstjänster och mässor står i 
ett särskilt skimmer, ibland är vi fler, 
ibland färre. Där är mötesplatsen med Gud 
och Frälsaren Jesus i Andens kraft. 
 
Tack Gud för tiden i Ryssby och Åby 
församlingar, tack för åtta goda år! 
Tack alla, som jag och min hustru Mar-
gareta, fått möta och lära känna. 
 

Så till sist men inte minst, förlåt för det 
som blivit fel eller inte blivit av. 
 
”Grenarna är många – trädet är ett, trä-
det - Jesus Kristus” Psalm 61 v. 2 i 
Psalmboken 

 
Mattias Redegard 

 

Omslagsbilden 
Tre damer, tre av alla de frivilliga krafter som 
gör stora insatser i vårt pastorat. Här handlar 
det om att ordna förtäring åt Torsdagsträffen i 
Mariagården 
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Söndag 24 september blir vår kyrkoherde Owe  
Sigonssons sista tjänstgöring i vårt pastorat. Därefter 
väntar nya arbetsuppgifter i Köpingsvik på Öland.  
 
Stort och varmt tack Owe, för den tid och det  
arbete som du har lagt här hos oss.  
 
Vi önskar dig all lycka i framtiden.  

Församlingsdag! 
 

Söndag 3 september kl. 13 -16 har vi en 
församlingsdag i Åby där du som vill kan 

upptäcka kyrkan, Åbygården och vår 
verksamhet.  

Ni får träffa personal, förtroendevalda 
och frivilliga. Särskilt presenterar vi våra 

nya medarbetare Lina Grimhammar, 
komminister i Ryssby och Signe  
Björklund, diakon i pastoratet.  

 

Vi berättar om vår verksamhet, det finns 
möjlighet att gå upp i kyrktornet och kika 
närmare på församlingens dolda skatter, 
testa att spela på orgeln eller att klättra 

upp i predikstolen!  
Det blir tipsrunda för hela familjen. Vi 

serverar korv med bröd och fika.  
Dagen avslutas med högmässa  

kl. 16 där vi erbjuder söndagsskola för 
alla barnen. 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       

 

 
 

Prästen, forskaren och  
författaren Dag Sandahl  

 

återkommer till Mariagården för att 
samtala med oss om Carl-Magnus 

Adrians bok om Luther. 
  

Fredag 13 oktober kl 18.30  
 

Det var nästan fullsatt i Mariagården 
när Dag Sandahl var här 7 maj.  

Vi hoppas naturligtvis på  
fullt hus igen. 

 

Välkommen! 

MARTIN 
LUTHER 

 

 
 

 

 

Åbyträffen  
 

Månadsmöten följande datum:  
26 aug, 30 sept, 28 okt och 25 nov 

Kl 09.30 -11.30 i Åbygården 
 

Gamla och nya medlemmar  
är välkomna!  

 

Ledare Sylva Swärd  
tel 072-5560364. 

Tack Owe! 

 

 
 

 

 

          Var med och  

              sjung i kör! 

 
Ryssby kyrkokör söker nya, glada 

sångare! 
Vi övar tisdagar kl.19.30 - 21.00 

 i Mariagården i Rockneby  
med start 29 augusti. 

  

Ledare: Therese Ström, kantor i 
Ryssby församling 

Mobil nr: 076- 83 382 05 
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Kyrkorådets ordf. Carl-Peter Lindén hälsar alla, i den 
fullsatta salen, välkomna. Samt berättade om projektet 
Åbygårdens utbyggnad. 
Alla (ett 90-tal personer) blev bjudna på en god buffé. 

Calmare Brazz 
spelade i kyrkan 
och även här vid 
bandklippningen. 

Även arkitekt Staffan Strind-
berg hade mycket att berätta 
angående Åbygårdens utbygg-
nad. 

I väntan på att klippa bandet. John Andersson, en av 
församlingens äldsta och Fanny Törnberg, tillhörande 
de yngre, står beredda med var sin sax. 

 
Festlig nyinvigning av Åbygården 

Annandag Påsk, 17 april 2017. 

Text och foto Leif Petersson 
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Till sist, för en mycket uppskattad underhållning 
svarade en kvintett, bestående av två anställda i  
pastoratet och tre från byggprojektet. 

Söndag före domsöndag 19 nov kl 16  
medverkar kören Cantores Calmarenses  
och folkmusikgruppen Salami  
i mässan i Åby.  
 

De kommer framföra ”Mässa i mångkulturell stil” 
skriven av Torbjörn Westman, som också leder  
kören och spelar i Salami. Efter mässan blir det  
mat i Åbygården och Cantores Calmarienses  
och Salami fortsätter med en liten konsert.  
Denna dag är avslutningen på projektet Åby 
365. 
 

Cantores Calmarienses är en helt fristående 
blandad kör. Körens namn betyder helt enkelt 
”sångare från Kalmar” som är en sanning med 
modifikation eftersom medlemmarna kommer 
både från Kalmar och från Oskarshamn. Kören 
bildades 1995 (bland annat av Ina Danielsson, 
projektledare för Åby 365) och har sjungit 
många konserter i Småland och på Öland men 
har också turnerat i Skåne, Bleking, Värmland, 

Tyskland och Polen. Till våren kom-
mer kören sjunga Bachs Johannes-
passion i Oskarshamn. 
Salam(i) består av Torbjörn West-
man, Géza Polónyi och David Wert-
hén. De spelar folkmusik från Balkan, 
Skandinavien och Mellanöstern. 
Torbjörn Westman har många 
strängar på sin lyra: violinist i Came-
rata Nordica, lärare i fiol, nyckelharp-
speleman och körledare. 

  

Så här träffas vi under hösten: 
 

Torsdag 14/9 kl 19 Åbygården  
Omstart! Vi sammanfattar  
senvårens högtider och fikar tillsammans! 
 

Torsdag 28/9 kl 19 Åbygården 
Änglarna! Vi samtalar om Mikael och alla 
de andra änglarna. Fika 
 

Lördag 7/10 kl 17 Åbygården 
Brittmäss! Vi samtalar om Birgitta, vårt 
enda svenska helgon och om tacksägelseda-
gen. Helgmålsbön i kyrkan kl 18.00 

Onsdag 1/11 kl 19 Åby 
kyrka Allhelgona-
dagen. Samtal om  

helgonen, döden och vårt eviga hopp. 
Stilla bön med musik. Enkelt fika 
 

Söndag 19/11 kl 16 Åby kyrka 
Mässa i mångkulturell stil med kören 
Cantores Calmarienses och folkmusik-
gruppen Salami,se nedan 
 

Du är varmt välkomna till Åby 365 
oavsett om du varit med tidigare  
eller inte! 
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Signe Björklund heter jag och jag är er nya diakon. Bor i 
Kalmar med min make och våra två söner sedan 7 år,  
innan det bodde vi i Stockholm. 
 

Utbildad sjuksköterska sedan 1997 och har arbetat inom barn- 
och vuxenvård samt vård av äldre och palliativ vård. Även 
studerat Datavetenskap och arbetat inom medicintekniska 
branschen som Produktchef runt om i Europa. Har också  
jobbat som Konsultchef inom bemanningssektorn. 
 

Under min fritid umgås jag mycket med familjen, släkt och 
vänner. Min make är operasångare och min 12-årige son spelar 
klassisk musik på piano så det blir mycket musik i mitt liv som 
jag får njuta av. Jag tycker mycket om att vara ute i naturen 
med bär- och svampplockning. Ägnar mig även åt min trädgård och har stor passion för 
blommor. 
 

Min kristna tro har burit mig genom livet. Har sjungit i flera kyrkokörer och ofta firat 
Gudstjänst i Svenska kyrkan. Sedan ett tiotal år har en dröm och en kallelse varit att bli 
diakon och nu har det äntligen blivit så. 
 

Jag glädjer mig och ser väldigt mycket fram emot att få komma till Ryssby-Åby 
pastorat och lära känna er.  Vi ses! 

Jag heter Lina och är er nya ”lillpräst”, som en 
liten tjej sa en gång. Om ni vill höra historien 
om ”lillprästen”, så fråga mig på nästa kyrk-
kaffe.  
 

I min tjänst kommer jag att ha särskild inriktning 
på barn och ungdomar. Senast har jag haft en lik-
nande tjänst i Mönsterås-Fliseryds pastorat, där jag varit 
i nästan 10 år. 
 

Jag bor tillsammans med min man och våra två barn vid 
gamla smedjan i Danerum. När jag inte arbetar tycker jag 
om att vara med min familj, springa i skogen, plocka bär 
och leva vikingaliv. 

Sen barnen kom har jag tyvärr fått lite svårt för kaffe, och dricker därför helst något 
annat om möjligt. (Hur det nu ska gå att inte dricka kaffe när man arbetar i kyrkan…) 
 

Jag ser fram emot att få lära känna er och vara er präst! Lina Grimhammar 

Jag heter Cajsa Bökman och är vikarierande  
pedagog under hösten. 
 

Så vem är då jag? Jo, jag är en glad, kreativ och  
musikälskande tjej från Ronneby som hittade till  
Kalmar genom en sångkurs på Högalids folkhögskola  
i Smedby. Jag fastnade för Kalmar och så blev jag 
kvar här. 
 

Jag ser fram emot att möta alla barn och ungdomar i 
församlingen i höst, det ska bli jätteroligt att få lära 
känna er, sjunga med er och samtala om allt mellan 
himmel och jord. 

Personal
nytt! 
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Therese Ström är nyanställd som kantor i Ryssby
-Åby pastorat sedan 1 maj i år.  
 

Jag bor i Färjestaden med min sambo, våra 2 barn 
och vår hund. Tidigare arbetade jag som kantor i 

Färjestaden på Öland i 7 år.  
 

Jag tycker det roligaste med mitt jobb som kyrkomusiker 
är att arbeta med körer i olika åldrar. Jag kommer att leda 
Ryssby kyrkokör och barnkörerna i Ryssby och dit är ni 
hjärtligt välkomna om ni gillar att sjunga!  
 

Det ska bli roligt och spännande att arbeta i Ryssby-Åby 
pastorat i framtiden! 
Vi ses! 

Mitt namn är Eva-Lena Johansson.  
 

Jag är en pysslig fritidsledare som under detta läsår 
fått förmånen att arbeta i Ryssby med barn och unga 
som pedagogisk assistent. Jag är 24 år och bor sedan 
tre år i Oskarshamn. Innan bodde jag i Grästorp som 
ligger i Västergötland.  
 

Jag ser väldigt mycket fram emot att få lära känna alla 
barn och unga här, det här läsåret kommer bli kanon-
kul! 

Kristina Danielsson församlingshemsvärdinna sedan februari 2017. 
 
Även om jag är nyanställd i den befattning jag har idag är jag 
”gammal i gården”. Som född, döpt och konfirmerad i församling-
en, aktiv i olika grupper och kyrkokören i många år och anställd 
som barn- och ungdomsansvarig mellan 2000 och 2006 kan det 
tyckas att jag har svårt att hålla mig ifrån Åby församling och det 
stämmer nog.  
 
Min ungdomstid i Åby ledde till ett år på S:t Sigfrids folkhögskola 
efter gymnasiet, där gick jag Bibellinjen, som ungefär motsvarar 
Svenska Kyrkans grundkurs idag. Några års studier i litteratur i 
Lund, med boende på ett kristet studenthem stärkte ännu mer min 
förankring i den kristna tron. Under nittiotalet flyttade jag hem till Örntorp och Åby 
igen, denna gång med min familj. 
 
Sedan jag slutade i Åby församling 2006 har jag arbetat i butik och sedan startat eget 
och driver numera en egen butik i Örntorp, tillsammans med min syster Helena (som 
också är anställd i församlingen), butiken heter Vita Knutar. Drömmen om en levande 
landsbygd och att arbeta aktivt för hållbara val gjorde att jag valde denna väg i livet. 
Eftersom butiken främst är en sommarbutik kände jag att någon mer fick plats i livet 
och är oerhört glad att Ryssby-Åby pastorat ville ge mig förtroendet att arbeta i Åby 
församling. 
I min tjänst vill jag försöka vara en kugge i hjulet i församlingens liv som pekar på Je-
sus Kristus i vardagen såväl som i helgen, i glädjen såväl som i sorgen, i medgången 

Personal 
nytt! 
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Åbykören firar 100 år! 
 

Musikhögmässa 
 

Jubileumskör  
 

Tårtkalas 
 

15 oktober kl 11 Åby Kyrka 
 
                                       

 

Väl mött! Foto  
Bildbanken Ikon 

      MARIAGÅRDEN 

ROCKNEBY 

Familjebus med pyssel och fika  

Öppen verksamhet för föräldrar med små barn.  
Onsdag drop in från 9.30. Pyssel för små barn 10.00 därefter ser-
veras enkelt fika  

Kyrkis   
För barn 4 - 5 år  Pyssel, lek samling med sång. Frukt  
Tisdag 12.00 - 13.45 

Kyrkkulan  
Förskoleklass - klass 2 Pyssel, lek samling med sång. Mellanmål Obs! 
Två grupper 
Måndag 13.00 - 14.30  eller Onsdag  13.00 - 14.30   

Kyrkstök  
Klass 3 – 6 Pyssel, lek, prat, andakt, sång med mera  
Måndag 15.00 - 16.30  

Barnkör små  
Förskoleklass - klass 2  Mellanmål Onsdagar 13.00 - 14.30  

Barnkör stora  
klass 3 –6 Onsdagar 15.00 - 15.45  
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sker söndagen 17 september direkt efter högmässan kl. 10.00  
i Ryssby kyrka.  
 

Vi hälsar blivande konfirmander och deras föräldrar välkomna. 
Det går bra att passa på att rösta i samband med inskrivningen. 
 

Frågor angående konfirmation besvaras av vår nya komminister 
Lina Grimhammar. Lina.grimhammar@svenskakyrkan.se 
0480-382 06  
 

Välkommen! 

Inskrivning för konfirmationsläsning  

       ÅBYGÅRDEN  
LÄCKEBY 

Familjebus sång och fika  

Öppen verksamhet för föräldrar med små barn. Enkelt 
fika. Torsdag drop in 9.30 – 11.00.  

Kyrkis  
4 - 5 åringar Pyssel, lek, samling med sång Måndag 12.30 - 14.20  

Kyrkkulan  
Fklass - klass 2 Pyssel, lek, samling med sång Mellanmål  
Torsdag 12.50 - 15.00  

Kyrkstök  
Klass 3 –6 Pyssel, lek, samling med sång Mellanmål  
Måndag 15.00 - 17.00 

Lilla Mariakören  
Förskoleklass - klass 2 Mellanmål Tisdag 13.50 - 15.00 

Stora Mariakören  
Klass 3 – 6 Mellanmål Tisdag 14.00 - 15.10 

 

APG.29 Årskurs 7- gymnasiet Åbygården Fredag 18.00 - 22.00 

 

mailto:Lina.grimmhammar@svenskakyrkan.se
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Kyrkovalet handlar om vad Svenska kyrkan ska vara och göra. Det kan bland annat handla 
om hur gudstjänstlivet ska se ut, om barnverksamhet i församlingen, vad som ska ske med 
kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara. 
 
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra 
åren. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 
Direkta val sker till: 

• kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet (vita valsedlar) 

• stiftsfullmäktige i stiftet (rosa valsedlar) och 

• kyrkomötet på den nationella nivån (gula valsedlar) 
 
För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast 
på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på 
uppgifter som hämtas ur kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. Röstkortet kommer till 
folkbokföringsadressen senast den 30 augusti 2017. 
Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 4 september till och med valdagen. 
 
På valdagen är församlingshemmen Mariagården, Rockneby och Åbygården, Läckeby 
öppna mellan 11.00- 15.00 samt 17.00 - 20.00. 
Förhandsrösta kan man göra på pastorsexpeditionen i Åbygården från och med den 4 
september, förutsatt att du fått ett röstkort. Expeditionen är öppen vardagar mellan 9.00 - 
12.00 och dessutom en kväll vardera veckan mellan 17.00 - 20.00 samt lördagar mellan 
10.00 - 12.00. 
Det är tillåtet att kryssa 3 kandidater på nomineringslistorna.  
 
I Ryssby/Åby pastorat finns två nomineringsgrupper: 
POSK (partipolitiskt obundna i kyrkan) och Samling för kyrkan i Ryssby och Åby. 
 
Vill du veta mer om vad nomineringsgrupperna tycker hittar du detta på 
www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 

Där får du t.ex. veta 

• varför medlemmarna i pastoratet ska rösta i kyrkovalet 

• vilka viktiga förändringar man vill genomföra under den kommande mandatperi-
oden 

• hur Svenska kyrkan ska bli mer relevant för fler medlemmar 
 
Kommentar från redaktionen: 
När du röstar 

• välj nomineringsgrupp 

• utnyttja möjligheten att ”kryssa för” den eller de personer (max tre personer) du vill 
ska styra i pastoratet under de kommande fyra åren 

 
Marianne Bram 

Söndag den 17 september 2017 
är det kyrkoval.  
I Svenska kyrkan är det val 
vart fjärde år och alltid den 
tredje söndagen i september. 

http://www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby
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SVENSKA KYRKAN I RYSSBY-ÅBY 
www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby      ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 

Präster  
Vik Kyrkoherde/vicepastor se hemsidan  
 

Komminister Lina Grimhammar  
tel. 60016 mobil 070-8173286,    
 

Kansli och expedition 
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 
Tel. 60636, 60736, fax 60556. 
  

Kamrer Peter Nilsson, tel. 60736 
peter.h.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

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

Ryssby kyrka och  
församlingshemmet Mariagården  
tel. kyrkan 66420, församlingshemmet 66547  
 

Kantor Therese Ström 
tel. 38205  
therese.strom@svenskakyrkan.se  
 
Pedagog Agneta Adeen   
tel. 070-217 88 14. 
agneta.adeen@svenskakyrkan.se   
 
Pedagogassistent Eva-Lena Johansson 
tel 66547 
 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  
Åsa Wykman tel. 66420, mobil 070-6024590  
asa.wykman@svenskakyrkan.se 
 

 
 
 

Åby kyrka och  
församlingshemmet Åbygården  
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 
tel. kyrkan 60737,  
tel. församlingshemmet 60636  
 

Kantor Emilie Gustafsson föräldraledig 
Vik Kantor Birgitta Strümpel 
 

Pedagog Christina Wendel sjukskriven 
Vik Cajsa Bökman 
tel. 607 05 
 

Pedagogassistent Helena Danielsson  
tel. 60705 helena.danielsson@svenskakyrkan.se  
 

 
Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare  
Lars Åkesson,  
tel. 60737, mobil 070-6004472  
lars.akesson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingshemsvärdinna Ina Danielsson 
tel. 60705  
kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Ryssby  
Ordförande Birgitta Lindén 
tel. 66434, mobil 0732-310006,  
birgitta.linden@svenskakyrkan.se  
 

Församlingsrådet i Åby  
Ordförande Sigurd Johansson 
tel. 60519 
  

Kyrkorådet i Ryssby-Åby pastorat 
Ordförande Carl-Peter Lindén,  
tel. 66434,  
Carl-Peter@telia.com 

 

 

Detta ska uppmärksammas den 14-15 oktober. 
 

Har du tidigare sjungit i Åby kyrkokör är du mycket 
välkommen att fira med oss. Vi hälsar dig välkommen 
till körfesten i Åbygården lördag 14 oktober kl. 17.30 

Anmälan senast 3 oktober till kansliet Åbygården, 
tel. 0480-38200 

 

Om du också vill vara med och sjunga på Musikhög-
mässan den 15 oktober är du välkommen till vår 
körövning tisdagskvällar, med start 29 augusti.  

Vi övar i Åbygården kl. 19.30. 
 

Firandet avslutas efter musikhögmässan med stort 
tårtkalas. 

Församlings-
loppis i Åby! 

 
Loppis i Åbygården! 

Vi säljer  
sådant som inte 

längre behövs i vår 
verksamhet, möb-

ler, prylar, gardiner, 
dukar, böcker med 

mera. 
 

Lördag 23  
september  
kl. 10 -14  

I år firar Åby kyrkokör 100 år! 

mailto:therese.strom@svenskakyrkan.se
mailto:agneta.adeen@svenskakyrkan.se
mailto:helena.danielsson@svenskakyrkan.se
mailto:birgitta.linden@svenskakyrkan.se
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KYRKSKJUTS:    
Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast  
fredag före lunch 66 420, 070-602 45 90  
 

Åby: Kostnad  för färdtjänst ersättes genom 
kontakt med pastorsexp. 60 636      

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       

 

Vi träffas och förbereder oss inför  
kommande söndagsgudstjänst. 

Tillsammans tittar vi på bibeltexter,  
psalmer, församlingens förbön mm 

 

Om du vill kan du gärna åta dig någon  
praktisk syssla i samband med gudstjäns-
ten, men det är givetvis alldeles frivilligt. 

 

Ingen föranmälan det är bara att komma 
Mariagården kl 18-19 

Onsdag 6 sep, 4 okt, 18 okt ,15 nov  
Inför sönd 10 sep, 8 okt, 22 okt, 19 nov 

 

Frågor? Kontakta Clas Axelsson  
076-1685 505    axelsson.clas@gmail.com 

Varmt Välkommen! 

 

Se även tidningarnas predikoturer och hemsidan! Ändringar kan förekomma. 

  RYSSBY ÅBY 

3 sep 12 e. Trefaldighet Mässa 10  
Mottagning ny komminister 

Mässa 16 

10 sep 13 e. Trefaldighet Mässa 16  Mässa 10 
Mottagning av diakon 

17 sep 14 e. Trefaldighet Mässa 10 
Valdagen 

Gudstjänst 10 
Valdagen 

24 sep 15 e. Trefaldighet Mässa 10 Gudstjänst 14 Nickebo 
Kyrkokören 

1 okt Den helige  
Mikaels dag 

Mässa 16 Mässa10 

8 okt Tacksägelse- 
dagen 

Familjemässa 10 Familjegudstjänst 16 MK 
Skördefest i Åbygården 

15 okt 18 e. Trefaldighet  Musikhögmässa 11 
Kyrkokören 100 år 

22 okt 19 e. Trefaldighet Mässa 10 Gudstjänst 16 

29 okt 20 e. Trefaldighet Mässa 16 Mässa 10 

4 nov Alla Helgons dag Minnesmässa med  
ljuständning 16  

Minnesmässa med  
ljuständning 18 Kyrkokören 

5 nov Alla Själars dag  Taizémässa 18 

12 nov 22 e. Trefaldighet Mässa 16 Gudstjänst 10 

19 nov Söndagen före 
Domsöndagen 

Gudstjänst 10 Mässa 16 
Cantores Calmarienses  

26 nov Domsöndagen Mässa 16  Mässa 10 

Andakter på Äringen, Läckeby:  
Första torsdagen i varje månad kl. 10.00, dvs. 
7 sept., 5 okt., 2 nov., 7 dec.  
Tel. Äringen: 452 672. 
 

Andakter på Enliden, Rockneby:  
Tredje tisdagen i varje månad kl. 14.30, dvs. 
19 sept., 17 okt., 21 nov., 19 dec.  
Tel. Enliden: 452 661. 
 

Torsdagsträffen Mariagården Rockneby: 
Lunch till självkostnadspris föredrag,  
andakt . 
Första torsdagen i varje månad kl. 12.30, dvs. 
7 sept., 5 okt., 2 nov., 7 dec. 

Öppen Gudstjänstgrupp 
  I Ryssby 

 
 


