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Årgång 32
Med detta nya kyrkoår, som börjar den 1 Advent, kommer kyrkobladets  
årgång nummer 32. Kyrkobladet, som ges ut i samarbete med Östra Husby 
församlings stiftelse för fornminnesforskning, utgör ett försök att 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 16.000 
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.

Löftet för alla
Vi börjar ett nytt kyrkoår 1 Advent och förbereder oss för Jul- och nyårshelg.
Det gör vi eftersom Jesus Kristus var med vid skapelsens stund och har följt 
och följer mänskligheten fram till historiens slut. Gud besöker sitt folk och 
alla är välkomna. Dessutom behövs alla. Hälsningen från julnatten är att 
Gud bryr sig om oss och alla har vi förmånen att vara med. Herren behöver 
oss helt enkelt i livet, i körens sånger, i gudstjänsten, besökens och omtankens 
värme. Ingen behöver fundera över om det är till för alla eller kanske enbart 
en liten stund. Det är till för alla hela tiden. Vi firar våra gudstjänster och 
verksamheter för att Guds löften är till för alla. ”Se din konung kommer till 
dig” (Mt. 21:5). ”Ty ett barn har fötts” (Jes.9:2).

Med önskan om välsignad Advents – Jul och Nyårstid

Torbjörn Sjöberg

LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården torsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr (OBS! Ny dag)

Torsdag den 9/2
Anmälan senast 6/2

Torsdag den 9/3
Anmälan senast 6/3

Torsdag den 20/4
Anmälan senast 17/4

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

Välkomna!

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Vi ses torsdagar, varannan vecka mellan kl 11.00-13.00 i Gyllingegården.

I gruppen delar vi allt mellan himmel och jord. Vi tar upp det 
som rör oss och som är aktuellt. Ibland gör vi en utflykt. 

Tillsammans ordnar vi med en enkel sopplunch (kostnad: 20:-).

8 december, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars, 
16 mars, 30mars,  13 april, 27april, 11 maj, 8 juni

Alla, nya som gamla, är välkomna till vår gemenskap!

Information: Kristina Riessen, tel 0125-240 50
Foto (framsidan): Rolf Johansson
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En vers om dagen!
Under årets adventstid kommer vi att på vår Facebooksida (Musik i Östra 
Vikbolandets pastorat) bjuda på en orgelkalender. Varje dag, från den 
1 december fram till och med Juldagen, kommer en bearbetad psalmvers att 
framföras på någon av pastoratets 
samtliga 7 orglar. Repertoaren 
spänner över 5 århundraden och 
består av kortare kompositioner, 
”verser”, för orgel av Adventspsalmer.

Röd tråd och tematisk ram i 
orgelkalendern är den lutherska 
psalmen Världens Frälsare kom här, 
vilket är mycket passande, dels därför 
att psalmens textinnehåll sträcker sig 
över hela adventstiden ända in i Julen, 
dels därför att den är en Lutherkoral, 
vilket passar utmärkt inför stundande 
Reformationsjubileum. Bakom några 
luckor gömmer sig också andra 
adventskoraler, och efter 4:e Advent 
börjar det dofta jul om några verser.

Den är en av våra allra äldsta psalmer i psalmboken, Världens Frälsare kom 
här. Dess historia går ända ner i antik tid, till 300-talet och kyrkofadern 
Ambrosius anses vara dess upphovsman. Veni Redemptor gentium är den 
ursprungliga latinska titeln. 1524 översatte Martin Luther texten till tyska 
Nun komm der Heiden Heiland och bearbetade melodin något, och 1536 
levererade Olavus Petri en svensk översättning Werldennes Frelsare kom 
här. 1816 bearbetade Johan Olof Wallin texten, och denna version kan vi 
fortfarande sjunga som psalm 112 i vår svenska psalmbok.

Väl mött på Facebook i Advent!

Martin Riessen
Kyrkomusiker i pastoratet
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2 SÖNDAGEN I ADVENT

4 december
ÖSTRA HUSBY KYRKA 11.00

Familjegudstjänst, barngruppernas 
terminsavslutning

4 SÖNDAGEN I ADVENT

18 december
JONSBERGS KYRKA 11.00

Familjegudstjänst vid julkrubban

HÄRADSHAMMARS KYRKA 
15.30 OCH 18.00
”Vi sjunger in julen!”

Sjöberg, Riessen, kyrkokören.
Biljetter finns att hämta på ICA Östra Husby 
och församlingsexpeditionen från och med 

den 28 november

JULAFTON

24 december
ÖSTRA HUSBY KYRKA kl 23.30 

Julnattsmässa
Sjöberg, K. Riessen, M. Riessen, kyrkokören

JULDAGEN

25 december
ÖSTRA HUSBY KYRKA kl 23.30 

Julottor
Häradshammars kyrka       07.00
Jonsbergs kyrka                 07.00
Östra Ny kyrka                    07.00
Rönö kyrka                          05.30   

NYÅRSAFTON

31 december
ÖSTRA HUSBY KYRKA kl 17.00

Nyårsbön med orgelfyrverkeri
Firas gemensamt för församlingarna. 

Sjöberg, Krantz, Riessen, församlingsråden

ONSDAGEN DEN

11 januari
GYLLINGEGÅRDEN 12.00 (OBS! TIDEN)

Församlingarnas julfest
Anmälan om deltagande senast 

söndagen den 8 januari på 
telefon 0125-240 50 (röstbrevlåda med 

möjlighet att lämna meddelanden)

SÖNDAGEN DEN

19 februari
JONSBERGS KYRKA 11.00

Taizégudstjänst

ASKONSDAGEN

1 mars
JONSBERGS KYRKA 19.00

Askonsdagsmässa
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Musikgudstjänster
Söndag 4 december kl 16.00 i Jonsbergs kyrka
”Sånger i Advent” Vi sjunger och lyssnar till Adventstidens älskade psalmer

Tisdag 13 december kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Vikbolandsskolans luciafirande under ledning av Sofia Lindgren och Martin 
Riessen

Söndag 18 december kl 15.30 och 18.00 i Häradshammars kyrka
”Vi sjunger in Julen” För hela familjen! Julens musik och sånger framförs av 
Östra Husby-Häradshammars kyrkokör med solister och instrumentalister. 
På pult och orgelpall: Martin Riessen och Michael Dierks. 
(Gratis) biljetter finns att hämta på pastorsexpeditionen i Gyllingegården 
samt på Ica supermarket Östra Husby från och med måndag 28 november

Nyårsafton 31 december kl 17.00 i Östra Husby kyrka
Nyårsbön med orgelfyrverkeri. Martin Riessen framför verk av bl a Händel, 
Bach och Balbastre

Trettondedag Jul 6 januari kl 16.00 i Östra Husby kyrka
”Noël!” Julens läsningar och fransk julmusik för orgel framfört av prosten 
Torbjörn Sjöberg och Martin Riessen. Verk av Dandrieu, Daquin och Guilmant

Söndag 29 januari kl 16.00 i Östra Husby kyrka
”Bernadotternas musik” Hovorganist Mary Ljungquist Hén, 
organist Martin Riessen

Söndag 5 februari kl 16.00 i Jonsbergs kyrka
Musikgudstjänst

Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet

KYRKANS BARNGRUPPER
VÅREN 2017

i Gyllingegården, Östra Husby med början den 16 januari

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp
Ankaret Måndag  kl 13.10 – 15.00 klass 2
Fyren Måndag  kl 15.10 – 17.00 klass 3
Snäckan Tisdag  kl 13.10 - 15.00 f. klass - 1
Fisken Tisdag  kl 15.10 – 17.00 klass 4 – 5

Det fordras ingen nyanmälan till vårterminen.

Hälsningar
Kristina och Iréne
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Under sommaren har en häftig debatt om korset och den kristna tron 
florerat i medier. Följande ord är oss givna av vår Biskop Martin Modéus:

Korset, den kristna 
trons centrum
Under sommaren har det pågått en diskussion i medier om korset och den 
kristna tron. Jag vill gärna passa på att berätta hur vi ser på korset i Svenska 
kyrkan.
Korset är och förblir den centrala kristna symbolen, så som det har varit i 
hela kyrkans historia, över hela världen och så vitt jag vet i alla samfund. Så 
har det varit i Svenska kyrkan, och så kommer det att förbli. 
Jag har själv burit mitt kors i stort sett i hela mitt liv. Under en tid var det ett 
litet silverkors som jag fick vid min konfirmation. Under många år var det 
ett kors format som en duva, som jag köpt i det ekumeniska klostret Taizé. 
I dag bär jag i stort sett alltid det biskopskors som biskoparna i Linköping 
har burit sedan början av 1800-talet. Det är stort och tydligt, och jag bär det 
med stolthet över vad det står för och med ödmjukhet för den tradition jag får 
tillhöra.
Korset är för mig en av tillvarons starkaste symboler. Det påminner mig om 
Jesu död och uppståndelse, centrum i min kristna tro. Det påminner mig 
också om min egen dödlighet – och om den kristna tron på de dödas upp-
ståndelse. Det påminner om försoningen – att Gud förlåter oss och ger oss 
möjlighet att börja om när livet verkar ha blivit hopplöst insnärjt i synd och 
skuld. Det påminner mig om att Gud vet vad det är att vara människa, att 
Gud är djupt närvarande i livets och skapelsens kamp och lidande, och att det 
finns en kraft som bär igenom också det allra svåraste. 
Kristen tro har sin fasta grund vid korset, och det är viktigt att detta både får 
höras och synas. Detta har både med kyrkans identitet och med kyrkans öp-
penhet att göra. För mig är båda mycket viktiga, och de hör ihop. Den kyrka 
som inte är tydlig med sin identitet blir ointressant. Därför är den kristna 
trons grund viktig också för att kyrkan ska kunna vara öppen.

I Svenska kyrkans sätt att förhålla sig till människor sätter vi inte gränser. 
Men vi har ett tydligt centrum, och det är Kristus och korset. Aldrig någon-
sin får det fördunklas.
Ibland får jag, när jag ser korset, bilden av en gestalt med armarna utsträckta, 
en bild av en Gud som sträcker ut armarna, omfamnande och välkomnande, 
till sin älskade skapelse. En öppen famn för säkra likaväl som för osäkra. 
Detta uttrycks vackert i den gamla psalmen i psalmboken: ”Öster, väster, 
norr och söder korsets armar överskygga: alla äro våra bröder som på jorden 
bo och bygga. Då vi bröders bördor bära, med och för varandra lida, är oss 
Kristus åter nära, vandrar osedd vid vår sida.”

Martin Modéus
Biskop i Linköpings stift, Svenska kyrkan
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NOVEMBER

27 1 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, K. Riessen, kyrkokören. Kyrkliga 
   syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i Gyllingegården, lotterier 
 Häradshammar 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg, K. Riessen, kyrkokören.
   Församlingsrådet bjuder till kyrkkaffe
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz, JÖR-kören. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
   till kyrkkaffe i hemgården
 Östra Ny 18.00 Högmässogudstjänst, Torbo. Kyrkliga syföreningen inbjuder
   till kyrkkaffe i Tingsborg
 Rönö 14.00 Högmässa, Krantz. Stiftsantikvarie Nicklas Fredriksson 
   medverkar. Kyrkliga syföreningen inbjuder till sedvanligt 
   adventssamkväm i Bygdegården. Lotterier

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

JANUARI 2017

  1 NYÅRSDAGEN 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg. Nyårsgröt
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 TRETTONDEDAG JUL
 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Riessen
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00  Familjegudstjänst, Krantz. Julfest i Hemgården
  8 1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Torbo
 Östra Ny 14.00 Familjegudstjänst, Sjöberg. Internationella gruppen 5-årskalas (se sid 18)
11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
15 2 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Krantz
 Häradshammar 14.00 Högmässa, Krantz
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst Krantz
22 3 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS

DECEMBER

  4 2 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, terminsavslutning, Sjöberg, K. Riessen,
   M. Riessen,  Bertilsson, barngrupperna
 Jonsberg 16.00 Musikgudstjänst, Krantz. Sånger i Advent
 Rönö 14.00 Högmässa, Krantz
  7 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
11 3 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00  Högmässa, Torbo
 Östra Ny 16.00 Musikgudstjänst, Torbo
13 Östra husby 18.00 Luciahögtid
 Rönö 18.00 Luciahögtid, Krantz med flera
14 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
18 4 SÖNDAGEN I ADVENT
 Häradshammar 15.30 och 18.00 Musikgudstjänst, Julen sjunges in, Sjöberg, 
   M. Riessen, kyrkokören, musiker
 Jonsberg 11.00 Familjegudstjänst vid krubban, Krantz, kyrkkaffe
 Rönö 14.00 Högmässa, Krantz
24 Wijkagården 11.00 Julbön, Sjöberg
 Östra Husby 23.30 Julnattsmässa, Sjöberg, K.Riessen, M. Riessen, kyrkokören

25 JULDAGEN
 Häradshammar 07.00 Julotta, Sjöberg, Riessen
 Jonsberg 07.00 Julotta, Krantz, JÖR-kören
 Östra Ny 07.00 Julotta, Torbo
 Rönö 05.30 Julotta, Torbo
26 ANNANDAG JUL
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
28 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
31 Wijkagården 11.00 Nyårsbön, Sjöberg
 Östra Husby 17.00 Nyårsbön med orgelfyrverkeri, Sjöberg, Krantz, Riessen, 
   församlingsråden
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FEBRUARI

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  5 KYNDELSMÄSSODAGEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Krantz, K. Riessen, I Bertilsson,
   M. Riessen, barngrupperna
 Jonsberg 16.00 Musikgudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Torbo
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
12 SEPTUAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo 
 Häradshammar 14.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström
15 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Krantz
19 SEXAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Taizégudstjänst, Krantz
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Krantz
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
26 FASTLAGSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo

GUDSTJÄNSTER

MARS

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 19.00 Askonsdagsmässa, Krantz
  5 1 SÖNDAGEN I FASTAN 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Krantz
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Krantz
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

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 andra onsdagen i månaden kl 14.00
Kontaktperson: Kerstin Boija, tel 0125-131 41, 070-254 65 47

Kyrkokörerna
Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Vårens repetitioner börjar den 18 januari.

Körledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51

JÖR-kören
Övningarna fortsätter så snart körledare finns

GUDSTJÄNSTER
29 4 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Torbo
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz
 Rönö  14.00 Högmässa, Krantz

PREDIKOTURER OCH ANNONSERING
finns i NorrköpingsMagazinet, 

Kyrkobladet och på hemsidorna: 
www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet 

www.norrkopingsmagazinet.se
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Som en fortsättning på tidigare artikel om olika möbelstilarter bjuder oss 
här Ivan Karlsson, Björnbåset en artikel om Ellen Key och några av hennes 
banbrytande tankar.

Ellen Key 
(1849-1926)
Författarinnan Ellen Key hade banbrytande tankar som skakade om Sverige. 
Luft, ljus och enkelhet var ett nytt ideal i den nya svenska heminredningen.

I sin artikel ”Skönhet i hemmet” från 1897 släpper hon loss sitt förakt för den 
sena 1800-talets inredningsstil. Rum där stolarna - med obekväma svängda 
ryggstöd i ögleform och stoppad kullrig sits - är av imiterad mahogny, bordet 
med sina dumt svängda fötter av imiterad valnöt och byrån av imiterad ek; 
där en lampa i bjärtgul brons hänger i taket; brokiga oljetrycksmålningar 
i förgyllda ramar och målade med figurer hänga på väggarna; där ett rätt 
plyschalbum och ett himmelsblått glasfat till visitkort stå på bordet och ett 
par målade porslinsvaser med konstgjorda blommor pryda byrån. 

Ellen Key ville sopa ut denna överlastade och instängda inredning och släppa 
in ljus och frisk luft. Hon skapade med ljus och enkel skönhet inte bara ett 
mode, utan en hel ideologi som syftade till att förbättra människan i grunden. 
Det dunkla, överbelamrade och tillgjorda skulle komma att ersättas av det 
enkla och funktionella, och detta i sig skulle påverka människan positivt.

Det kan vara svårt att i dag förstå hur otroligt radikala Ellen Keys idéer var.
Allt det här var oerhört nytt, ett helt nytt tänkande som bara en liten grupp 
människor tog till sig i början. Kanske kan det vara svårt för oss i dag att se 
pinnstolar, lätta gardiner och enfärgade tapeter kunde vara radikalt. Än mer 
oerhörda ansågs Ellen Keys idéer om att heminredning och vardagsföremål 

påverkade människan 
som helhet och hade 
konsekvenser för hennes 
hälsa.
Skönheten var inte lyx, 
utan ett behov och en 
livsnödvändighet. Detta 
hade dock förnekats i 
de arbetande klasserna, 
och som ej flödade i 
överklassen heller.

Hennes inredningsideal 
härrörde sig till viss del 
från herrgårdslivet på 
landet.
Elle Key växte upp på 
en herrgård i Småland, 
ett älskat hem som hon 
längtade tillbaka till i hela sitt liv. Familjen förlorade herrgården när Ellen 
Key var 34 år, och inte förrän vid 60-års ålder lät bygga sitt hus vid Strand 
och åter få ett riktigt hem, där hon kunde rota sig och genomföra sina idéer i 
praktiken.

Hon hade som förebild Carl Larssons hem i Sundborn, en lätt lantlig stil 
som pekade framåt mot jugend och funktionalismen. Rummen fick inte bli 
belamrade med en massa saker, enligt hennes lära. I överfyllda hem får man 
känslan av att människorna är till för möblerna och rummens skull, inte 
dessa för människorna, dundrade hon i Skönhet för alla.

Denna nya lära om inredning var ämnad för arbetarklassen men det var 
intellektuella familjer i nya välbeställda förorter som Saltsjöbaden och 
Djursholm, utanför Stockholm, som hakade på den nya trenden och gjorde 
den till mode.

Vid pennan,
Ivan Karlsson
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norrköping

linköping

vimmerby
eksjö

tranås kisa

mjölby

söderköping

västervik

hultsfred

oskarshamn

gamleby

valdemarsvik

vadstena

motala

finspång

norrköpings

vätter-
bygdens
kontrakt

östgöta-
bygdens
kontrakt

smålands-
bygdens
kontrakt

kustbygdens kontrakt

norrköpings
kontrakt

Norrköpings pastorat

domkyrko-
kontraktet

Linköpings 
domkyrkopastorat

Motala församling
Vadstena pastorat

Borensbergs pastorat
Folkungabygdens pastorat

Söderköping S:t Anna församling, 
Valdemarsviks-Ringarums pastorat, 
Västra Vikbolandets församling, 

Östra Ryds församling, 
Östra Vikbolandets pastorat, 

Norra Tjusts pastorat, 
Södra Tjusts pastorat  

Aspelands pastorat, 
Vimmerby pastorat, 

Södra Vi-Djursdala församling, 
Aneby pastorat,

Södra Vedbo pastorat, 
Tranås pastorat, 

Ydre pastorat

Kinda pastorat, 
Kärna församling, 

Rimforsa församling, 
Slaka-Nykils pastorat, 

Vikingstads församling, 
Vist/Vårdnäs pastorat, 

Vreta klosters församling, 
Åkerbo församling, 

Åtvids församling och 
Finspångs församling

Beslut angående ny 
kontraktsindelning 2017

Från och med den 1/1 2017 kommer en ny 
kontraktsindelning att träda i kraft i Linköpings stift

Kontraktsprostar från 1/1 2017
Domkyrkokontraktet: Catharina Helmerson, Kustbygdens kontrakt: Karin Björk

Norrköpings kontrakt: Thomas Wärfman, Vätterbygdens kontrakt: Fredrik Lennman
Östgötabygdens kontrakt: Maria Åkerström, Smålandsbygdens kontrakt: Carl Magnus Alstermark

Stiftets församlingar och pastorat 
Linköpings stift omfattar 103 försam lingar, 30 ekonomiska enheter, 

och från och med 2017 sex (tidigare nio) kontrakt i Östergötland och norra Småland. 

Elin Krantz
Vill givet ta tillfället i akt att göra 
en liten presentation till alla Er 
så här i början av min tjänstetid i 
Östra Vikbolandets pastorat. Jag 
har kommit tillbaka till mitt vig-
ningsstift efter att ha varit anställd 
i Strängnäs domkyrka.

Tycker om att utvecklas och inte 
stagnera vare sig i tanke eller 
livs-möjligheter och utmaningar, 
varvid bytet från en centralt placerad domkyrka mitt i stadskärnan 
kontrasteras väl mot mitt nuvarande pastorat som är naturskönt beläget på 
Vikbolandet med Ö. Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö 
kyrkor. Jag tjänstgör i hela pastoratet men har särskilt ansvar för Jonsberg, 
Östra Ny och Rönö. Miljön är inte främmande för mig då jag bitvis är upp-
vuxen i Sankt Anna skärgård med kossorna utanför huset och utedass.

Jag har haft förmånen att genom livet arbeta inom diverse yrken och platser 
vilket varit en bra skola för inblicken i olika arbetssituationer. Min första gär-
ning var som murarhantlangare inne i Norrköping då jag var 16 år, sedan har 
jag arbetat skift som massatekniker på olika pappersbruk. Har även arbetat 
inom vården, hemtjänsten och LSS i flera år. Jag är så tacksam över mina 
erfarenheter både från den tunga industri- världen, där man är ensam kvinna 
på skiftet och för möjligheten att vårda och ge omsorg till andra medmän-
niskor i vården, vilket verkligen ger perspektiv på livet och vad det är att vara 
människa i olika livssituationer och yttre miljöer.

Tycker att det är spännande att komma till ett pastorat som har något så 
unikt som gudstänster/ mässor/ förättningar i alla pastoratets kyrkor vilket 
inte är något givet i Svenska kyrkans strukturella reformationsarbete. Men 
det är en stor möjlighet och bilden blir lite som smörgåsborden på färjorna, 
det finns verkligen något för alla och i alla socknar, vilket gör att det ger en 
god täckningsgrad och fina kontaktpunkter för oss alla. 

Jag ser fram mot kommande tjänstgöringsperiod och det som finns i vårt pas-
torat med alla församlingsbor och ett operativt och kollegialt bra arbetsteam.

Elin Krantz
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fylLa fem!

Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn 
som får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone 
och Latita bor i ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och  
ett halvt år fyller de fem. Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Försäljning
av ljus, tändsticksaskar, 

doftpåsar och mycket annat i 
Gyllingegården under advent 
och i Häradshammars kyrka 

vid Vi sjunger in julen.

1:a advent
27 november in- 

leds kampanjen. Kollekt 
i alla våra kyrkor och de 
internationella ombuden 
informerar. Kyrkkaffen 

och försäljning.

Kollekter
i våra kyrkor även 

26 december, 1 januari 
och 6 januari.

Vintercafé i 
Gyllingegården 

Torsdag 15 december kl 15.00 – 19.00 
Kom i julstämning och gör en god gärning! 

I Gyllingegården fikar vi gott hembakat, lyssnar 
till stämningsfull musik och kan även julpyssla 
om andan faller på. Pysslet passar både barn 

och vuxna.  Intäkterna går till Svenska kyrkans 
internationella arbete och kampanjen Låt fler 
få fylla fem. Våra internationella ombud från 

pastoratet finns och informerar. 

16.00 Julpsalmsingalong!
17.30 Liten julkonsertGör high five 

– Så här enkelt är det: 
Ta en bild eller filma när du gör 

en high five. Lägg den på Twitter, 
Facebook eller Instagram – inlägget 

måste vara offentligt. Använd 
hashtaggen #5för5. Varje high 
five som taggats med #5för5 

ger 5 kr till insamlingen. 

Julkampanjen 
Under advent och jul är det dags för 

Svenska kyrkans internationella arbetes 
julkampanj. Även detta år är temat Låt fler få 

fylla fem. Var femte sekund dör ett barn som inte 
har hunnit fylla fem år. Barn dör för att mat, rent 
vatten, sjukvård och omsorg saknas. Svenska kyr- 

kans internationella arbete stödjer projekt över 
hela världen för att stärka barns rättigheter och 

minska fattigdom Du kan stödja kampanjen 
i kollekter och följande evenemang 

under kampanjen. 

5-årskalas 
8 januari 2017

Världens viktigaste femårskalas 
En härlig fest för alla åldrar då vi 

tillsammans hjälps åt så att fler ska få 
fylla fem! 14.00 gudstjänst i Östra Ny 
kyrka, därefter går vi till Tingsborg 

och fortsätter festen med fika, 
fiskdamm och olika aktiviteter. 
Kom ihåg att ta med kontan- 

ter och stödja världens 
barn!
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Familjedagen 
I början av oktober var det familjedag i Östra Husby kyrka och i och 
omkring Gyllingegården. Temat var Äppelfest.  Det var en härlig dag då 
solen sken. Vi inledde med familjegudstjänst i kyrkan. Efter den gick vi i 
procession ner till Gyllingegården där barnen planterade ett äppelträd. Det 
hängde ihop med temat i kyrkan och kunde också ses som en slags inledning 
på reformationsåret, då det år 2017 gått 500 år sedan Martin Luther spikade 
sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Luther tillskrivs citatet ”Även om jag 
visste att jorden skulle gå under i morgon, skulle jag plantera ett äppelträd 
idag”. Efter trädplanteringen blev det kyrkkaffe. Församlingsrådet bjöd på 
korv och många av deltagarna hade tagit med sig bakverk med äpplen och det 
blev en fantastisk kakbuffé! Ett stort tack till alla som bidrog! 

Altarskåpet i Rönö kyrka
NorrköpingsMagazinet har vänligen låtit oss publicera text och bilder med 
det reportage som gjordes i samband med mottagningsceremonin i Rönö 
kyrka måndagen den 26 oktober 2015. Ett kortare utdrag ur artikeln finns i 
detta blad med anledning av att stiftsantikvarien Niclas Fredriksson kommer 
till Rönö kyrka 1 söndagen i Advent, den 27 november kl 14.00, och berättar 
om sin upplevelse av händelseförloppet. Niclas Fredriksson har visat ett stort 
engagemang och delar med sig av kunskap, reaktioner och tankar.

Stulna apostlar tillbaka i kyrkan
Rönö Kyrka firade med ceremoni att de stulna apostlarna är 
återfunna och tillbaka i kyrkans ägo. Till strålande höstsol 
talade prosten Torbjörn Sjöberg till församlingen och inbjudna 
gäster från polisens nationella operativa avdelning, NOA, och 
press om glädjen över att apostlarna har hittat hem till rättmä-
tig plats.
– Det känns helt fantastiskt! Vi har hoppats att de skulle hittas 
men inte vågat förutsätta att det skulle bli så. Vi hade definitivt 
inte trott att alla tolv stulna apostelfigurer skulle återfinnas, 
säger en glad prost. 

Fanny Miles
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
20/8 Bror Lage Ir Vinter, Norrköpings S:t Olofs församling
28/8 Nicolas Alexander Westerdal, Katarina församling
10/9 William Åke Ringqvist, Getlundsvägen 4
17/9 Theo Aron Edvard Lipsanen, Mauritzbergsvägen 11
18/9 Max Mikael Andersson, Husby Smedstorp
24/9 Valfrid Lars Peder Söderholm, Östra Husby Liden
 2/10 Sebastian William David Peter Svensson, Wijkavägen 1
29/10 Ulrika Maria Saga Aronsson, Östra Husby Högstad
  5/11 Vincent Algot Agne Wennermark, Täby församling
  6/11 Milton Nils Johan Tholander, Satterstad Asplund

KONFIRMATION
21/5 Gabriella Leo, Kagestad

VIGSEL
8/7 Roger Hedlund och Jenny Andersson Carlsson, Fjärdingstad Appelberg
20/7 Jonatan Sahlin och Nina Westman, Maria Magdalena församling, Stockholm
  6/8 Anders Grehn och Ann-Sofie Lahtinen, Kolmårdens församling
  6/8 Frederik Valdés Segovia och Josefine Gustavsson, Norrköpings S:t Olofs församling
  6/8 Noa Szilas och Linnea Johansson, Malmö S:t Johannes församling
13/8 Perry Ericsson och Maria Lindbergh, Kolmårdens församling
20/8 Finn Vinter och Kristina Levin, Norrköpings S:t Olofs församling
27/8 Thomas Björkqvist och Eva Pelander, Köpings församling
24/9 Henrik Göransson och Stephanie Björn, Ånholmen

BEGRAVNING
27/7 Aina Blom, Wijkagården 90 år
12/8 Sigrid Ingegerd Andersson, Wikkagården, 96 år
17/8 Rune Elgström, Wijkagården, 87
19/8 Ingeborg Nilsson, Wikkagården, 82 år
  9/9 Margit Viola Sundblad, Wijkagården, 87 år
16/9 Lars Sjöberg, Wijkagården, 86 år
14/10 Birgitta Sundesdotter Karlsson, Wijkagården 87 år
28/10 Stig Persson, Wijkagården, 92 år
25/11 Maja-Lisa Hagberg, Wijkagården, 91 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
  7/8 Lily Elvira Katrin Green, Gideonsbergs församling
13/8 Elin Sofia Birgitta Thuesen, Danmark
13/8 Vincent Emil Rejsmar, Norrköpings S:t Olofs församling
20/8 Rasmus Karl Jonathan Karlsson, Brytsbo Viddviken
18/9 Knut Gustav Wilmer Hellberg, Gränsö
  5/11 Algot Thor Gösta Isaksson, Kättinge 24

VIGSEL
  2/7 Per Lundblad, Världens ände 90 och Kajsa Andersson, Norrköpings S:t Olofs församling
23/7 Lars-Göran Weitner och Melanie Skottky, Tyskland
30/7 Jonas Karlström och Moa Hadd Danielsson, Norrköpings S:tJohannes församling
20/8 Linus Vidar och Linn Bäckstedt, Västra Vikbolandets församling
  3/9 Olov Karlberg och Helena Kärner, Ekhult Furubacken

BEGRAVNING
  5/8 Per Herrström, Världens ände 6, 69 år
  1/9 Karin Ingegerd Idervall, Wijkagården, 97 år
30/9 Tage Gunnarsson, Ö. Ny Hageby Östergård, 87 år
  9/10 Helena Sandberg, Norrköpings S:t Johannes, 68 år
14/10 Åke Jansson, Norrköpings Borg, 89 år
28/10 Teresia Pettersson, Finspångs församling, 55 år
  3/11 Sven Erik Follin, Hästö, 80 år
11/11 Lars Gunnar Törnlöf, Isnäs Gård 4, 65 år



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

Komminister
Elin Krantz ...............................................0125-504 04
elin.krantz@svenskakyrkan.se

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

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg ............i regel måndagar, tisdagar
Elin Krantz ..................... i regel måndagar, torsdagar
Martin Riessen .................i regel måndagar, tisdagar

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

Barnskötare
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
Kyrkokamrer Inger Mann

Kamrer: Måndag-Onsdag 10-12, 13-16
 Fredag 10-12 

Präst: Onsdag 11-12
 Fredag 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
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