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Årgång 34
Med detta nya kyrkoår, som börjar den 1 Advent, kommer kyrkobladets 
årgång nummer 34. Kyrkobladet ges ut i samarbete med Östra Husby 
församlings stiftelse för fornminnesforskning, och vill på bästa sätt informera 
om vad som händer och sker i våra församlingar, kyrkor och bygd. 

Det händer en hel del under ett år och i runda tal passerar 15.000 människor 
i våra olika sammanhang. Det är en imponerande siffra. Det är min 
förhoppning att kyrkobladet också i fortsättningen positivt informerar och 
inspirerar till aktivt deltagande i allt vi gör och är.

Med önskan om välsignad 
Advents – Jul – Nyårs  och Trettondedagstid

Torbjörn Sjöberg

Goda nyheter
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. (Luk. 2:1-2)

Dessa ord kommer rätt snart att läsas i många hem i vårt avlånga land: 
inledning till det bibelställe som brukar kallas för julevangeliet. Tagna för 
sig själva kan orden upplevas som något träaktiga: en rad uppgifter om 
kejsare och ståthållare, om administrativa områden och åtgärder. Som en 
nyhetssändning som når oss över århundradena. Men det är mer än så. För 
den som känner fortsättningen – om Josef som måste bege sig från Nasaret 
i Galileen upp till Judéen, till Davids stad Betlehem för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn – är de 
träaktiga inledningsorden tillräckliga för att väcka hjärtat till liv och bringa 
ögonen nära tårar. Detta är nämligen goda nyheter: Gud har valt en tid och 

en plats, som ännu i denna dag kan ses och mätas, för att bli människa. 
Ingen kan längre fråga varför Gud inte visar och bevisar sig: den kristna tron 
är att han gjort just det!

Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och 
detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i 
en krubba. (Luk. 2:11-12)

Inget är så skyddslöst som en sovande människa och inget är så ömtåligt 
som ett nyfött barn. I Kristus blir Gud både och: ett nyfött barn som sover 
i en krubba. Det visar oss vem och hur den Guden är som kommer för att 
gästa oss: utan härar, utan ståt eller prakt kommer han till oss. Samma 
skyddslöshet och ömtålighet kommer framdeles visa sig för oss på korset. 
Det är en smärta som är outhärdlig, inte minst för Maria, men krubban och 
korset hör samman. Ändå är det goda nyheter: det är nämligen för just detta 
ändamål som Gud har blivit människa. Ingen kan längre fråga varför Gud 
inte gör något mot det onda: den kristna tron är att han delat det med oss! 

Herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått 
höra och se: allt var så som det hade sagts dem. (Luk. 2: 20)

Julen är glädjens högtid därför att Glädjens Herre kommer för att besöka 
oss. Detta manifesterar vi genom att samla släkt och vänner runt julbordet, 
genom att pynta våra hem och byta julklappar med varandra. Våra 
jultraditioner är kort sagt uttryck för en glädje som egentligen saknar ord. 
Ändå är julen för många saknadens tid: över dem som inte längre finns hos 
oss eller för att ingen finns hos oss alls. I vårt land har det också blivit ett av 
julens ansikten. Men vilket ansikten julen än visar oss just i år är det ändå 
goda nyheter som har sagts oss: Glädjens Herre kommer på besök. Till 
den som frågar vad som är meningen med det som sker är svaret: Han som 
kommer är tecknet på att allt skall fullkomnas i Glädje. Det är den kristna 
tron.

Med önskan om en god och välsignad jul

Peter Fransson



4 5

KYRKANS BARNGRUPPER
VÅREN 2019
i Gyllingegården, Östra Husby

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.30 vuxen-barngrupp 
   (ingen anmälan-bara kom!)
Ankaret Måndag  kl 13.30 – 16.00 klass 2-3
Snäckan Tisdag  kl 13.30 - 15.00 f.klass - 1
Fisken Tisdag  kl 15.10 – 17.00 klass 4 – 6

Det fordras ingen nyanmälan till vårterminen. Grupperna börjar den 
21-22 januari. Ingen anmälan behövs om man varit med under hösten. 
Nyanmälan på telefon 0125-240 50. (Röstbrevlåda med möjlighet 
att lämna meddelanden) eller kristina.riessen@svenskakyrkan.se. 

Hälsningar
Kristina, Iréne

LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr (betalas i entrén)

Onsdag 13 februari 
”Solskenssångaren J.A. Hultman” 

Göran Bjarnegård och Sverker Ericsson 
Anmälan senast 10 februari

Onsdag 20 mars
Anmälan senast 17 mars

Onsdag 10 april
Anmälan senast 7 april

Anmälan på telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande) 

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Vi ses varannan torsdagmellan kl 11.00-13.00 i Gyllingegården

Vårens gånger: 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 
7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj.

Vi samlas runt kaffekoppen och delar det som känns aktuellt. 
Någon gång kanske vi pysslar eller har något tema. 

Någon gång åker vi spontant på utflykt.

Träffen avslutas med att vi ordnar och äter en enkel sopplunch 
(kostnad: 20:-).

Information: Kristina Riessen, tel 0125-240 50



6

1 Advent
- söndagen den 2 december

Östra Husby kyrka kl 11.00
Högmässa, Sjöberg, Enström, K. Riessen,  M. 
Riessen, kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet. 
Kyrkliga syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i 
Gyllingegården, lotterier

Häradshammars kyrka kl 14.00
Gudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, kyrkokören. 
Fredrik Lindgren, trumpet. Församlingsrådet 
bjuder till kyrkkaffe

Jonsbergs kyrka kl 11.00
Högmässa, Fransson, de Koster. Kyrkliga 
syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i Hemgården

Östra Ny kyrka kl 18.00
Gudstjänst, Torbo. M. Riessen, A-C Hallgren, 
JÖR-kören, Fredrik Lindgren, Trumpet. Kyrkliga 
syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i Tingsborg

Rönö kyrka kl 14.00
Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren, 
JÖR-kören. Kyrkliga syföreningen inbjuder till 
sedvanligt kyrkkaffe

Barngrupper-
nas termins-
avslutning i 
Östra Husby

9 DECEMBER KL 11.00
Familjegudstjänst i Östra 

Husby kyrka. Barngruppernas 
terminsavslutning

Lucia i Rönö
13 DECEMBER KL 18.00

Luciahögtid i Rönö kyrka i samarbete 
med Rönö sportklubb. Luciatåg under 

ledning av Jenny Kärner och Joen 
Hägglöf

Försam- 
lingarnas 

julfest
ONSDAGEN DEN 9/1 2019 KL 

12.00 (OBS! TIDEN)
Församlingarnas julfest i 

Gyllingegården
Anmälan om deltagande senast 

torsdagen den 3 januari på telefon 
0125-240 50 (röstbrevlåda med 

möjlighet att lämna meddelanden)

Familje- 
gudstjänst i 

Jonsberg
23 DECEMBER KL 11.00

Sammanlyst Familjegudstjänst 
kring julkrubban i Jonsbergs kyrka, 
Fransson. Kyrkkaffe i Hemgården
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Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet

Musikgudstjänster
2 december (1 Advent) kl 11.00 i Östra Husby kyrka
M. Riessen, kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet

2 december (1 Advent) kl 14.00 i Häradshammars kyrka
M. Riessen, kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet

2 december (1 Advent) kl 18.00 i Östra Ny kyrka
M. Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören, Fredrik Lindgren, trumpet

2 december (1 Advent) kl 14.00 i Rönö kyrka
de Koster, A-C Hallgren, JÖR-kören

9 december (2 Advent) kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Musikgudstjänst-Adventsånger. M. Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören

16 december (3 Advent) kl 15.30 och 18.00 i 
Häradshammars kyrka
Vi sjunger in julen. Körsångare, solister och instrumentalister under ledning av 
Michael Dierks och Martin Riessen. Fri entré, men gratisbiljett erfordras. Biljetter 
finns att avhämta på pastorsexpeditionen i Gyllingegården, samt Ica Supermarket 
i Östra Husby från och med måndag 3 december

24 december (Julafton) kl 23.30 i Östra Husby kyrka
Julnattsmässa med öppen kör. Har du tidigare körvana och skulle vilja vara med 
att sjunga i kören? Vi kommer att framföra Jul, jul (Nordqvist) När det lider mot 
jul (Liljefors) samt Adams julsång. Kontakta kyrkomusiker Martin Riessen martin.
riessen@svenskakyrkan.se alt 0125-240 51 för mer information och noter

26 december (Annandag jul) kl 16.00 i Östra Ny kyrka
”Grill-Orgel” Martin Riessen fram för orgelmusik i juletid på den historiska 
Nordströmorgeln från 1865. Efteråt serveras grillkorv utanför Nygården

31 december (Nyårsafton) kl 17.00 i Östra Husby kyrka
Nyårsbön med orgelmusik 

6 januari (Trettondedag Jul) kl 18.00 i Östra Husby kyrka
”Noël!” Fransk julmusik och julens läsningar. Verk av bl a Dandrieu, Daquin, 
Balbastre och Guilmant. Martin Riessen, orgel, Torbjörn Sjöberg, liturg

3 februari (Kyndelsmässodagen) kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Musikgudstjänst med JÖR-kören under ledning av Ann-Christin Hallgren. Martin 
Riessen, orgel/piano

10 februari (5 söndagen efter Trettondedag jul) kl 18.00 i 
Häradshammars kyrka
Psalmafton med litet jubileum. Vi sjunger kända och okända, nyare och äldre 
psalmer tillsammans med Kyrkokören, JÖR-kören och Härsme Singers, samtidigt 
som vi passar på att fira att det är 65 år sedan den historiska Schiörlinorgeln 
räddades till eftervärlden. Bland övriga medverkande: Ann-Christin Hallgren, 
Martin Riessen, stiftsantikvarie Niclas Fredricsson, Fredrik Ingå och Ulrika 
Söderborg

6 mars (Askonsdagen) kl 19.00 i Jonsbergs kyrka
M. Riessen, A-C Hallgren, kyrkokören, JÖR-kören
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

JANUARI

  1 NYÅRSDAGEN 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg, M. Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören. 
   Nyårsgröt
  2 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 TRETTONDEDAG JUL
 Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Riessen
 Jonsberg 11.00  Familjegudstjänst, Fransson. Julfest i Hemgården
  9 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
 13 1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Fransson
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
16 Wikagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
20 2 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Sjöberg
23 Wijkagården 11.00 Gudstjänst EFS
27 3 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson

DECEMBER

  2 1 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, Enström, K. Riessen,  M. Riessen, kyrko- 
   kören, Fredrik Lindgren, trumpet. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
   till kyrkkaffe i Gyllingegården, lotterier
 Häradshammar 14.00 Gudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, kyrkokören. Fredrik Lindgren, 
   trumpet. Församlingsrådet bjuder till kyrkkaffe 
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, de Koster. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
   till kyrkkaffe i Hemgården
 Östra Ny 18.00 Gudstjänst, Torbo. M. Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören, 
   Fredrik Lindgren, Trumpet. Kyrkliga syföreningen inbjuder till 
   kyrkkaffe i Tingsborg
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren, JÖR-kören. 
   Kyrkliga syföreningen inbjuder till sedvanligt kyrkkaffe
  5 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  9 2 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, avslutning, Sjöberg, K. Riessen, M. Riessen, 
   I. Bertilsson, barngrupperna
 Jonsberg 18.00 Musikgudstjänst-sånger i Advent, Sjöberg, M. Riessen, 
   JÖR-kören. Solist och körledare: Ann-Christine Hallgren
12 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
13 Rönö 18.00 Luciahögtid, Fransson, barnkör
16 3 SÖNDAGEN I ADVENT
 Häradshammar 15.30 Musikgudstjänst, Julens musik, Sjöberg
  18.00 M. Riessen, kyrkokören, solister, instrumentalister
 Östra Ny 11.00 Högmässa, Fransson
19 Wijkagården 11.00 Mässa, Fransson
23 4 SÖNDAGEN I ADVENT
 Jonsberg 11.00 Sammanlyst Familjegudstjänst kring julkrubban, Fransson. 
   Kyrkkaffe i Hemgården
24 Wijkagården 11.00 Julbön, Sjöberg
 Östra Husby 23.30 Julnattsmässa, Sjöberg, Enström, K.Riessen, M. Riessen, 
   kyrkokören
25 JULDAGEN
 Häradshammar 07.00 Julotta, Sjöberg, Riessen, sång Sara Rising
 Jonsberg 07.00 Julotta, Fransson, JÖR-kören. Solist och körledare: 
   Ann-Christin Hallgren
 Rönö 05.30 Julotta, Fransson, M. Riessen

26 ANNANDAG JUL
 Östra Ny 16.00 Musikgudstjänst - grillorgel, Fransson, M. Riessen med flera
30 SÖNDAGEN EFTER JUL
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Fransson
31 Wijkagården 11.00 Nyårsbön, Sjöberg
 Östra Husby 17.00 Nyårsbön med orgelmusik, Sjöberg, Fransson, Riessen, 
   Församlingsråden
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FEBRUARI

  3 KYNDELSMÄSSODAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 18.00 Musikgudstjänst, Fransson, M. Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
10 5 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 09.30 (OBS tiden) Familjegudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, K. Riessen, 
   I. Bertilson, barngrupperna. Kyrkkaffe
 Häradshammar 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, A-C Hallgren, F. Ingå, 
   U. Söderborg, kyrkokören, JÖR-kören, Härsme Singers
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
17 SEPTUAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
20 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
24 SEXAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg
27 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS

GUDSTJÄNSTER

MARS

  3 FASTLAGSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 19.00 Askonsdagsmässa, Fransson, M. Riessen, Kyrkokören, 
   A-C Hallgren, JÖR-kören

Reservation för ändringar - se www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet eller NorrköpingsMagazinet

De kyrkliga syföreningarna
Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00 

Kontaktperson: Doris Borén, tel 0125-504 99

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00 
Kontaktperson: Anna-Karin Johansson, tel 0125-310 33

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00 
Kontaktperson: Ulla Jonsson, tel 0125-101 20

Rönö 16/1 kl 12.00, 13/3 kl 12.00, 10/4 kl 14.00, 8/5 kl 14.00, 12/6 kl 14.00 
Kontaktperson: Kerstin Boija, tel 0125-131 41, 070-254 65 47

GUDSTJÄNSTER

Kyrkokörerna
ÖSTRA HUSBY - HÄRADSHAMMAR KYRKOKÖR

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Vårens repetitioner börjar den 16 januari

Körledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51

JÖR-KÖREN
Övning måndagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!

Vårens repetitioner börjar den 14 januari
Körledare: Ann-Christin Hallgren, tel 070-321 32 84

  Jonsberg
Kyrkskjuts från Arkösund till Jonsbergs kyrka efter anmälan till 
Gunnar Peterson, tel 0125-310 54 eller Anna-Karin Johansson, 
tel 0125-310 33 senast dagen innan.
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Första advent, 2 december, inleds kampan-
jen En flicka är född. Kollekt i alla våra 
kyrkor och de internationella ombuden 
informerar. Kyrkkaffen och försäljning.

En flicka är född
Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tanzania. Mamma 
Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för att hon och maken har 
möjlighet att ge Grace den omvårdnad hon behöver. Grace fick födas på sjuk-
hus och har en födelseattest. Födelseattesten betyder att hon senare i livet kan 
skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna bankkonto, ta lån, kräva 
sin arvsrätt eller resa till ett annat land. I länder där registreringen av ett barn 
är krånglig är det många flickor som aldrig registreras, som aldrig får egna 
identitetshandlingar. Redan vid födelsen avgörs flickors möjlighet att själva få 
bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace är född finns stora utmaningar för flickor. 
Många tonårsflickor gifts bort och många blir gravida. I Tanzania tillåts 
skolflickor som blir gravida inte gå i skolan varken under eller efter sin gravi-
ditet. De blir nekade den utbildning och kunskap de behöver för att göra sina 
röster hörda i samhället. En ung flickas kropp är dessutom inte mogen för en 
graviditet. Det finns ett tydligt samband mellan tonårsgraviditet och barna-
dödlighet och mödradödlighet. 

Ytterligare en stor utmaning i området är att över 60 procent av flickorna 
könsstympas – trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag. Köns-
stympning är en sedvänja som kan innebära livshotande skador och ge men 
för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania driver ett omfattande arbete för att 
stoppa könsstympningen. De religiösa ledarna i samhället, som har ansvar för 
att upprätthålla kulturella traditioner, har stort inflytande över människors 
liv. Förändring kan ske när dessa ledare tar avstånd från könsstympning och 
annat könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer hon se sina möjligheter att expandera – eller 
minska. En flicka som blir självständig och utforskar nya intressen – eller 
tvingas in i hushållsarbete eller blir en vara som kan bytas bort. Nyfödda 
Grace har möjlighet att leva ett bra liv tack vare kärleksfulla föräldrar och ett 
samhälle i utveckling. Genom Svenska kyrkans internationella arbete kan vi 
stärka flickors rätt till en god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

Stöd kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223 
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
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Frälsarkransen
Frälsarkransen finns att köpa hos 
församlingspedagog Kristina Riessen, 
Gyllingegården, till ett pris av 100 kr. 
”Byggsats” för att själv tillverka en 
frälsarkrans kostar 65 kr.

Ljusbärare för hopp i världen 
Under allhelgonahelgen tänds tusentals ljus i ljusbärare i kyrkorna. De är 
ibland formade som glober och symboliserar hopp för världen. Idén med 
ljusbärare kom till vid ett möte i Uppsala 1968, där Martin Luther King 
skulle ha deltagit. 
I år är det 50 år sedan den första ljusbäraren tog plats i Svenska kyrkan. I 
Sverige är ljuständning den kanske vanligaste religiösa ritualen – ett uttryck 
för folklig och allmänmänsklig andlighet. På kort tid har en stor ljusstake 
för små andaktsljus blivit så gott som standard i Sveriges kyrkor. Vi ser, inte 
minst, vid större katastrofer och händelser hur ljusbärarna runt om i landet 
snabbt fylls med tända ljus.
Ändå är ljusbäraren i denna form alltså inte särskilt gammal. Det var 
nämligen 1968 som Martin Luther King skulle ha talat i Uppsala domkyrka 
vid ett stort möte för representanter från världens alla kyrkor. När han sköts 
ihjäl en tid dessförinnan tog en av domkyrkans präster initiativ till en stor 
ljusstake. En så kallad ljusbärare, med titeln Folkförsoningens träd, fick hedra 
medborgarrättskämpens minne.
Prästen var Martin Lönnebo, som senare skulle bli känd som biskop, 
författare och skapare av Frälsarkransen.
Ljusbärare där enskilda personer kan tända ljus ansågs tidigare vara en 
katolsk tradition som inte riktigt passade i Svenska kyrkan. Ljusbäraren blev 
dock en succé och företeelsen spred sig över landet. 
Bara i landets 13 domkyrkor tänds idag ca 600 000 ljus per år. Och då har 
Svenska kyrkan ytterligare över 3000 kyrkor över hela landet.

 
Det första ljusträdet i Uppsala 
domkyrka skapades 1968 till 
minne av Martin Luther King. 
”Folkförsoningens träd” fick 
många efterföljare, och idag tänds 
böneljusen i tusentals kyrkor och 
kapell. 
 

  Jonsbergs Tidning,
med underrubriken ”Socken Och Kyrkokrönika”

var en publikation som kom ut under åren 1949 till 1962 med undantag 
av 1955. 

Innehållet rörde i första hand det som hänt under det gångna året i Jons-
bergs församling, som på den tiden var en egen församling. Men även 
profana områden berördes. 

Den drivande kraften var framför allt kyrkoherde Gunnar Odelborn. 
Han ägnade mycket tid och kraft på denna tidning och var även en 
hängiven smalfilmare. Sista året övertog hans efterträdare Sven Westin 
redaktörskapet.

Jonsbergs tidning kan med behållning läsas både av de som har per-
sonliga minnen från den tiden och de människor som levde i Jonsberg 
och av alla som är intresserade av livet i en liten landsortsförsamling på 
1950-talet. 

Alla nummer är nu scannade och ligger på Östkinds Hembygdsförenings 
hemsida www.ostkind.se

Johan Bagge
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Mitt liv med Tidegärden
Tidegärden är en bönbok som består av Psaltarpsalmer, texter 
och böner och är en god hjälp i bönelivet. Nedan beskriver Karin 
Braw Tidegärdens betydelse för henne och familjen. Artikel är 
med Karin Braws tillåtelse hämtad ur Hjelmserydsstiftelsen 
Rundbrev 3, 2018.

Vid ett samtal i Gamla Hjelmseryd kan en fråga komma upp: 
Hur lärde du  känna tidegärden? Här kommer mitt svar: 
När jag var 8-9 år och bodde i Syd-Rhodesia kom det en ny 
missionärsfamilj, och de besökte vårt hem i  Gwanda. Av 
pappan, Nils Sköld, fick jag ett häfte: Tideböner för ungdom. 
Jag visste inte vad tideböner var eller förstod hur de skulle 
användas, men jag bad på mitt sätt. Några år senare bodde vi i 
Fröderyd, och vi blev bjudna till familjen Gerdmar i Vetlanda. 
Kvällen avslutdes med att vi bad completorium. Och då förstod 
jag: Det är så man bederm tideböner – och tog dem till mig 
direkt. En tid under gymnasietiden bodde jag i Växjö och kunde 
be tideböner i Själakoret tillsammans med Pro Vero, Kyrkans 
ungdomsgrupp, tre gånger om dagen. I Malmö Caroli, där jag 
gick i kyrkan när jag var gymnasist och musikstuderande, var 
det studenterna som ansvarade för tidebönerna. Jag lärde känna 
min man Christian i det sammanhanget, och i vårt hem bad 
vi sedan dagligen laudes och completorium. Så fick vi skoltider 
att passa, och då övergick vi till morgonbön med familjen vid 
frukostbordet och aftonbön vid kvällsmaten. Tidebönerna bad 
Christian och jag var för sig. Men nu kan vi be tillsammans 
igen, och för oss ger tidegärden en stadga, och den ger kraft och 
ledning. Vi ber också gärna tidegärden där det finns möjlighet, 
t.ex. i Gamla Hjelmseryd. Även på egen hand tycker jag att det är 
meningsfullt att använda tidegärden. Då vill jag också be högt, 
vilket ger en rytm, en eftertanke, men också insikt i att vi ber 

tillsammans i Kristi kropp, och vi ber med Bibelns egna ord, bär 
fram tacksägelseämnen, bönerop och löften som Herren gett oss. 
Det finns en psalm som illustrerar tidegärden som en oavlåtlig 
bön, dygnet runt, jorden runt, och i tidegärden bedes och sjungs 
även Sakarias lovsång, Marias lovsång och Simeons lovsång i en 
oändlig kedja...

”När jorden sig i rymden vänder
Och ljuset går från trakt till trakt,
Ditt lov väcks upp i nya länder,
Din kyrka håller troget vakt
(Sv.Ps. 191:2)
    Karin Braw



20 21

EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det 
kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, 
hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att de är  
flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje människas 
lika värde och makt över sitt eget liv.

900 12 23

SwIshA
dIn gåva tIll

TACK!
#ENFlICKAÄRFÖDd

Foto: Helena Goldon/Ikon
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
15/9 Lily Rose Barbro Siljebäck Törnell, Önsätter 31
22/9 Victoria Kristina Birgit Leo, Kagestad 5
20/10 Moa Margareta Barbro Hedenqvist, Norrköpings S:t Johannes
17/11 Bo Manne Finér, Gröndevad 1
17/11 Ellie Isa Kristina Inger Andersson, Kättinge Västra Lund

KONFIRMATION
30/6 Alva Nilsson, Utantorp
14/7 Emma Johansson, Ängebyvägen 23

VIGSEL
  4/8 Jessica Pettersson och Daniel Boll, Gränsövägen 5  
  1/9 Emelie Karlsson och Kristofer Högardh, Borås Gustav Adolfs förs
  8/9 Caroline Lindstedt och Andreas Pettersson, Norrköpings S:t Olof
22/9 Sidney Lind och Linus Rehn, Stockholms S:t Johannes

BEGRAVNING
   7/9 Gunnel Waldemarson, Falketorp Rosenberg, 74 år
12/10 Per Rune Israelsson, Fjärdingstad 12, 76 år
26/10 Svea Gustavsson, Wijkagården, 96 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
  1/9 Louie Bo Erik Lotten Cano Fredriksson, Nacka församling 
  8/9 Hugo Kenth Sven Granberg, Östermem Stenhuset
15/9 Levi Stry Bengt Engström, Brytsbo Västgergård
20/10 Saga Elin Maria Willner, Norrmem 24
27/10 Oscar Rúmil Laurentius Fransson, Söderköping S:t Anna

KONFIRMATION
22/9 Daniel Johansson, Salsbäck 1

VIGSEL
15/9 Clara Markstedt och Olof Tunberg, Västerleds församling

BEGRAVNING
14/9 Roger Erlandsson, Wijkagården, 73 år
15/10 Maj-Britt Månsson, Norrköpings S:t Johannes, 86 år
16/11 Lars-Åke Andersson, Norrköpings S:t Olof, 84 år

De kyrkliga handlingarna
Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning

står öppna för alla medlemmar i Svenska kyrkan. 
Kyrkan vill ge trygghet, gemenskap och

 Guds välsignelse under hela vårt liv. 
Kontakta någon av prästerna.

Den som inte tillhör Svenska kyrkan
är välkommen att bli medlem. Kyrkans gemenskap är till för alla. 

Den som inte är döpt kan få ta emot dopets sakrament. 
Kontakta någon av prästerna.



Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg  .................0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se

Komminister
Peter Fransson .......................................0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Organist
Musikdirektör Martin Riessen ..........0125-240 51
martin.riessen@svenskakyrkan.se

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg ............i regel måndagar, tisdagar
Peter Fransson .............. i regel torsdagar, fredagar
Martin Riessen .................i regel måndagar, tisdagar

Församlingspedagog och diakoniansvarig
Kristina Riessen ...................................  0125-240 50
kristina.riessen@svenskakyrkan.se

Barnledare
Iréne Bertilsson ....................................0125-504 50
irene.bertilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare
Östra Husby: Johan Nilsson.............. 0125-240 52
johan.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Häradshammar: Göran Walterhed .... 0125-700 18
goran.walterhed@svenskakyrkan.se

Jonsberg: Marcus Andersson ...........0125-311 51
marcus.l.andersson@svenskakyrkan.se

Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman ........0125-101 01
roberth.zitman@svenskakyrkan.se

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 Vikbolandet

Tel. 0125-500 25   Plusgiro: 10 48 09-9

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet
Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet

Instagram: svenskakyrkanostravikbolandet
www.norrkopingsmagazinet.se

Församlingsexpeditionen ...........0125-500 25
Administratör Louise Sixtensson

Administratör:
Måndag och onsdag kl 10-12, 13-16
Fredag kl 10-12 

Präst:
Onsdag kl 11-12
Fredag kl 10-12

Därutöver träffas församlingarnas präst på 
angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Prästerna och diakoniassistenten kan alltid kon-
taktas för samtal eller önskemål om besök. Den 
som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på 
sjukhus är välkommen att kontakta prästerna.

Begravningsombud
Jan-Erik Persson ..................................011-34 05 13 

070-510 78 79

(Jan-Erik är förordnad av länsstyrelsen 
och tar till vara icke kyrkotillhörigas 
intressen i begravningsfrågor)

KYRKORÅDET 
Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

Redaktion: Torbjörn Sjöberg, Kristina Riessen
Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg

SAMHÄLLSINFORMATION


