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Årgång 35Årgång 35
Med detta nya kyrkoår, som börjar den 1 Advent, kommer kyrkobladets 
årgång nummer 35. 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

H E L I GH E L I G
Att vara helig innebär att var avskild för en speciell uppgift och uppdrag. 
Så är 1 Advent avskild för att vi ska börja det nya kyrkoåret och leva som 
kristna människor genom att leva oss in i Bibelns berättelser som angår och 
är till för oss alla. Det gör det möjligt för oss att följa och leva med Jesus 
Kristus ytterligare ett år i Gudstjänster, andakter, samlingar av alla de slag. 
I dopet avskildes vi till att leva som kristna människor. Julen visar oss Jesu 
födelse och all helighet som finns kring den. Julen är verkligen en helig 
stund. Advent till Trettondedag Jul är såväl jubelår som räddningstimma för 
världen, alltså för alla människor som har möjlighet att se, höra och uppleva 
hälsningen från Gud själv. Det är meningen att vi ska bli berörda av detta så 
det blir verkligt i vårt liv. Våra kyrkor, högmässor, gudstjänster, andakter, 
samlingar syftar till att vi likt julnattens änglar lovar Gud för det vi fått höra 
och se. Allt är som Gud sagt och vi kommer för att tillbedja vår Herre Krist. 
”Tiden är inne” (Mk. 1:15), för det!

Torbjörn Sjöberg

1 Advent1 Advent
- söndagen den 1 december- söndagen den 1 december

Östra Husby kyrka kl 11.00Östra Husby kyrka kl 11.00
Högmässa, Sjöberg, Enström, K. Youssef, 
H. Youssef, M. Riessen, konfirmander, körsång. 
Adventskaffe med kyrkliga syföreningen som 
värd. Lotterier.

Häradshammars kyrka kl 14.00Häradshammars kyrka kl 14.00
Gudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, körsång. 
Adventskaffe med församlingsrådet 
som värd.

Jonsbergs kyrka kl 11.00Jonsbergs kyrka kl 11.00
Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren, 
JÖR-kören. Hans Jonsson, trumpet. Adventskaffe
i Hemgården med kyrkliga syföreningen som värd.

Östra Ny kyrka kl 18.00Östra Ny kyrka kl 18.00
Gudstjänst, Torbo, M. Riessen, Fredrik Lindgren, 
trumpet. Adventskaffe i Tingsborg med kyrkliga 
syföreningen som värd. 

Rönö kyrka kl 14.00Rönö kyrka kl 14.00
Högmässa, Fransson, de Koster, A-C Hallgren, 
JÖR-kören. Adventskaffe med kyrkliga 
syföreningens samkväm och lotterier.
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LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr (betalas i entrén)

Onsdag 12 februari
”Min anmoder var ingen häxa”

Johan Bagge, Jonsberg, berättar
Anmälan senast 9 februari

Onsdag 11 mars
”Vi går till historien…”
Ulf Gemsjö berättar

Anmälan senast 8 mars

Onsdag 15 april
”ACT - Svenska Kyrkans 
internationella arbete”

Anna-Karin Östling berättar
Anmälan senast 13 april

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

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Torsdagar i jämna veckor kl 11.00-13.00 i Gyllingegården

Vårens träffar: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 
5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april, 2 maj och 14 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: Khuloud Youssef, tel 0125-240 50

Tomas Sjödin på be-Tomas Sjödin på be-
sök i Östra Husbysök i Östra Husby
Tomas Sjödin är en av de mest populära som-
mar- och vinterpratarna i P1. Han är pastor, 
författare och krönikör i Göteborgsposten. Un-
der våren 2019 träffades en grupp i Gyllinge-
gården för att läsa en del av dessa krönikor. 
Boken hette ”Det är mycket man inte måste” 
och att träffas runt det temat var mycket 
givande. 

Den 26:e september 
hade vi en församlingsafton i Gyl-
lingegården och Tomas Sjödin kom på 
besök. Temat för kvällen var ”Lita på 
att det ljusnar” som också är namnet 
på hans nya ”krönikebok”. Tomas 
lämnade Bokmässan i Göteborg för ett 
besök I Östra Husby och vi fick en egen 
bokrelease! Det kom mycket folk, blev 
härligt trångt och mycket uppskattat.
Tomas belyser små saker i vardagen och 
har en förmåga att beskriva dem med 
eftertänk-
samhet, 
omtänk-
samhet och 
ofta humor. 

Han sa själv att han inte kommer med något nytt 
utan skriver om sådant som många har upplevt. 
Tomas har själv upplevt stora förluster i sin familj 
och vet vad han pratar om när han, trots allt som 
hänt, kan säga ”Lita på att det ljusnar”. Välkom-
men att läsa boken i bokcirkeln som börjar den 
23:e januari!

Carin Andersson och Kerstin Hellström
Foto: Marie Johansson och
Carin Andersson
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KYRKANS BARNGRUPPER
VÅREN 2020

i Gyllingegården, Östra Husby med början den 20-21 januari

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp 
   (ingen anmälan)
Ankaret Måndag  kl 13.30 – 16.00 klass 2-3
Snäckan Tisdag  kl 13.30 - 15.30 f.klass - 1

Det fordras ingen ny anmälan för vårterminen

Hälsningar
Khuloud och Hala

Församlingspedagog Khuloud Youssef, tel 0125-240 50.
Barnskötare Hala Youssef, tel 0125-504 50

Söndag den 8 december i Östra Husby kyrka 11.00
Familjegudstjänst med barngruppernas terminsavslutning

13 december (Lucia)13 december (Lucia)
18.00 Rönö kyrka

Luciahögtid i samarbete med Rönö 
sportklubb. Luciatåg under ledning av 

Jenny Kärner

FörsamlingarnasFörsamlingarnas

julfestjulfest
Onsdagen den 15 januari

kl 12.00 (OBS tiden), Gyllingegården
Anmälan om deltagande senast torsdagen 

den 9 januari på telefon 0125-240 50 
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna 

meddelanden)

Bokcirkeln Bokcirkeln 
”Lita på att det ljusnar””Lita på att det ljusnar”
börjar den 23:e januari i Gyllingegården

Dag och tid: torsdagar kl 19.00
23 januari, 6 februari, 20 februari, 

5 mars och 19 mars

Östra Husby kyrkaÖstra Husby kyrka
2 februari (Kyndelsmässodagen) 

kl 11.00
Familjegudstjänst med barngrupperna

17 maj (Bönsöndagen) kl 11.00
Familjegudstjänst, barngrupperna, 

avslutning

Jonsbergs kyrkaJonsbergs kyrka
22 december (4 Advent) kl 11.00

Sammanlyst familjegudstjänst vid 
julkrubban

Efterföljande kyrkkaffe i Hemgården

6 januari (Trettondedag Jul) 
kl 11.00 

Familjegudstjänst med efterföljande 
julfest i Hemgården

26 februari (Askonsdagen) kl 19.00
Askonsdagsmässa

15 mars (3 söndagen i Fastan) 
kl 11.00

Familjegudstjänst. Kaffe i Hemgården 
med efterföljande FÖB:s årsmöte

Östra Ny kyrkaÖstra Ny kyrka
8 mars (2 i Fastan) kl 14.00

Temagudstjänst ”Kvinnliga 
psalmförfattare”
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Musik i Advent och julMusik i Advent och jul
1 december (1 Advent)
Östra Husby kyrka kl 11.00
Högmässa. Kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet, Martin Riessen, orgel

Häradshammars kyrka kl 14.00
Gudstjänst. Kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet, Martin Riessen, orgel

Jonsbergs kyrka kl 11.00
Högmässa. JÖR-kören, Ann-Christin Hallgren, Hans Jonsson, trumpet, 
Henric de Koster, orgel

Östra Ny kyrka kl 18.00
Gudstjänst. Fredrik Lindgren, trumpet, Martin Riessen, orgel

Rönö kyrka kl 14.00
Gudstjänst. JÖR-kören, Ann-Christin Hallgren, Henric de Koster, orgel

8 december (2 Advent) kl 18.00 i Östra Ny kyrka
”I väntan på julen”. JÖR-kören, Kören Halsbandet, Ann-Christin Hallgren, 
dirigent & solist, Marcus Österlund, piano, Martin Riessen, orgel

15 december (3 Advent) kl 15.30 och 18.00 i Häradshammars 
kyrka
”Vi sjunger in julen”. Körsångare, solister och instrumentalister under 
ledning av Martin Riessen. Fri entré

24 december (Julafton) kl 23.00 i Östra Husby kyrka
Julnattsmässa. Öppen kör. Har du tidigare körvana och skulle vilja vara med att 
sjunga några julklassiker? Välkommen till generalerpetition kl 22.30
Repertoar: Jul, jul (Nordqvist), När det lider mot jul (Liljefors), Julsång (Adam)
Kontakta kyrkomusiker Martin Riessen martin.riessen@svenskakyrkan.se, 
tel 0125-240 51 för mer information och noter. 

(Deltagande i den öppna kören medför givetvis inga efterföljande fordringar.
Förra året spreds falska rykten om att kyrkokören på detta sätt försökte lura
till sig nya medlemmar, vilket varken varit eller är sant.)

25 december (Juldagen)
Häradshammars kyrka kl 07.00
Julotta med solosång av Sara Rising

Jonsbergs kyrka kl 07.00
Julotta med sång av JÖR-kören

26 december (Annandag Jul) kl 16.00 i Östra Ny kyrka
”Grill-Orgel”. Julens kända och okända musik tid framförs av Martin Riessen på 
Nordström-orgeln från1865. Grillmästare Roberth Zitman serverar grillkorv

31 december (Nyårsafton) kl 17.00 i Östra Husby kyrka
Pastoratsgemensam nyårsbön. Martin Riessen framför ”Das alte Jahr vergangen 
ist” i versioner av Johann Sebastian Bach och Hugo Distler samt Erik Erlings 
Parafras över pilgrimssången ”Härlig är jorden“

1 januari (Nyårsdagen) kl 14.00 i Rönö kyrka
Gudstjänst med kristen stumfilm: ”The life and death of Jesus Christ” från 1903 
visas till levande musik framförd på den historiska orgeln från 1855. Filmtekniker: 
Roberth Zitman, Organist: Martin Riessen. Prosten Torbjörn Sjöberg. 
Efteråt serveras nyårsgröt i bygdegården

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
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

JANUARI 2020

  1 NYÅRSDAGEN 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 14.00 Gudstjänst med kristen stumfilm, Sjöberg. ”The life and death
   of Jesus Christ” från 1903 visas till levande musik framförd på
   den historiska orgeln från 1855. Filmtekniker: Roberth Zitman,
   Organist: Martin Riessen. Efteråt serveras nyårsgröt i bygdegården
  5 SÖNDAGEN EFTER NYÅR
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson
  6 Trettondedag Jul
 Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg. Fransk julmusik och julens läsningar.
   Verk av bl a Dandrieu, Daquin, Balbastre och Guilmant. 
   Martin Riessen, orgel 
 Jonsberg 11.00  Familjegudstjänst, Fransson, Riessen. Julfest i Hemgården 
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
12 1 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg
15 Wikagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

DECEMBER

  1 1 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, Enström, K. Riessen, K. Youssef, H. Youssef, 
   kyrkokören, Fredrik Lindgren, trumpet, M. Riessen, orgel. Kyrk-
   liga Syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i Gyllingegården, lotterier
 Häradshammar 14.00 Gudstjänst, Sjöberg, M. Riessen, kyrkokören. Fredrik Lindgren,
   trumpet. Kyrkvärden Göran Hellström avtackas. Församlings-
   rådet bjuder till kyrkkaffe
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, de Koster, Hans Jonsson, trumpet,
   A-C Hallgren, JÖR-kören. Kyrkliga syföreningen inbjuder till
   kyrkkaffe i Hemgården
 Östra Ny 18.00 Gudstjänst, Torbo. M. Riessen, 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 med 
   lotterier i Bygdegården
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  8 2 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, avslutning Sjöberg, K. Youssef, H. Youssef,
   barngrupperna
 Östra Ny 18.00 Musikgudstjänst-Advents och Julgudstjänst, ”I väntan på Julen”,
   Sjöberg, M. Riessen, Marcus Österlund, piano, A-C Hallgren,
   JÖR-kören, kören Halsbandet
11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
13 Rönö 18.00 Luciahögtid, Fransson m fl, barnkör
15 3 SÖNDAGEN I ADVENT
 Häradshammar 15.30 Musikgudstjänst – vi sjunger in julen, Sjöberg, körsångare och
  18.00 instrumentalister under ledning av Martin Riessen. Fri entré
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
18 Wijkagården 11.00 Mässa, Fransson
22 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. Youssef, H. Youssef,
   M. Riessen, kör

25 JULDAGEN
 Häradshammar 07.00 Julotta, Sjöberg, Riessen, sång Sara Rising
 Jonsberg 07.00 Julotta, Fransson, de Koster, JÖR-kören
 Östra Ny 07,00 Julotta Fransson, Sundstrand
 Rönö 05.30 Julotta, Fransson, Riessen
26 ANNANDAG JUL
 Östra Ny 16.00 Sammanlyst ”grillorgelgudstjänst”, Fransson, Julens kända och 
   okända musik tid framförs av Martin Riessen på Nordström- 
   orgeln från 1865. Grillmästare Roberth Zitman serverar grillkorv
29 SÖNDAGEN EFTER JUL
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
31 Wijkagården 11.00 Nyårsbön, Sjöberg
 Östra Husby 17.00 Nyårsbön med orgelmusik, Sjöberg, Fransson, Riessen, 
   Församlingsråden
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FEBRUARI

  2 KYNDELSMÄSSODAGEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, K. Youssef, H. Youssef, barngrupperna 
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 18.00 Musikgudstjänst, Fransson, A-C Hallgren, JÖR-kören
  5 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  9 SEPTUAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg. Sopplunch
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
12 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
16 SEXAGESIMA
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
19 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
23 FASTLAGSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Fransson
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Fransson
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo
26 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
 Jonsberg 19.00 Askonsdagsmässa, Sjöberg, Fransson, K. Youssef, H. Youssef,
   Riessen, konfirmander, körer

GUDSTJÄNSTER

MARS

  1 1 SÖNDAGEN I FASTAN 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg. Fröbytardag/sticklingar. Enkelt kyrkkaffe
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Torbo. Sopplunch i Hemgården
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

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

GUDSTJÄNSTER

KyrkokörernaKyrkokörerna
ÖSTRA HUSBY - HÄRADSHAMMAR KYRKOKÖR

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Körledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51

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

Körledare: Ann-Christin Hallgren, tel 070-321 32 84

19 2 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Sammanlyst Högmässa med konfirmander, Sjöberg, Fransson, 
   K. Youssef, H. Youssef, Riessen
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst Fransson
26 3 SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Fransson
29 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, EFS

De kyrkliga syföreningarnaDe kyrkliga syföreningarna
ÖSTRA HUSBY - FÖRSTA ONSDAGEN I MÅNADEN KL 14.00

Kontaktperson: Doris Borén 0125-504 99

JONSBERG - ANDRA MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
Kontaktperson: Margareta Herrström Persson 0125-200 87

ÖSTRA NY - TREDJE MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
Kontaktperson: Kerstin Karlsson 0125-100 86

RÖNÖ - ANDRA ONSDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
Kontaktperson: Kerstin Boija 0125-131 41, 070-254 65 47
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Östra Ny kyrkaÖstra Ny kyrka
Kyrkans inventarier är viktiga för försam-
lingsborna. Året är 1978  och det kom till 
en diskussion om att kormattan i Östra Ny 
kyrka var sliten och behövde bytas ut. Dåva-
rande kyrkoherden Sigfrid Bjerksten tyckte 
att trakten vimlade av duktiga vävare, så 
varför inte väva den på orten. Så det blev sex 
damer från kyrkliga syföreningen som tog sig 
an uppgiften. Det var Thora Karlsson, Karin 
Sandström, Greta Johansson, Vera Anders-
son, Kerstin Gustavsson och Marianne 
Wissting.  Hemslöjden kopplades in och en 
textilkonstnär Monica Hult-Södergren från 
Jönköping kontaktades. Hon kom till Östra 
Ny kyrka och mattan komponerades med 
hänsyn till kyrkans utseende och färger. Mat-
tan gavs namnet Vägen, Sanningen och Livet. 
Huvudfärgerna skulle vara blått, grönt och 
gult, men det ingick 70 olika färgnyanser i mattan. Vävtekniken var rölakan. 
Mattans mått skulle bli 3,5 gånger 2,10 meter så det gick naturligtvis inte att 
väva den i en vanlig vävstol. Thora inköpte en begagnad vävstol från Kisa. 
Vävstolen var ett hembygge och efter mycket möda och stort besvär kom den 
på plats hemma hos Thora i Södermem.
Damerna började väva mattan den 17 mars 1979. De satt tre i bredd i vävsto-
len på grund av mattans bredd. De sex flitiga damerna sparade ingen möda, 
så redan den 3 juni på pingstdagen samma år, var det invigning. Mattans 
totala kostnad var 9 296 kronor med garn, övrigt material och konstnärens 
arvode. Kostnaden stod kyrkliga syföreningen i Östra Ny för och mattan 
överlämnades till församlingen.
Den 2 juni 2019 uppmärksammades den nu 40-åriga mattan under sönda-
gens högmässa av kyrkvärden Kerstin Karlsson. Vera Andersson och Ma-
rianne Wissting finns fortfarande kvar bland oss och de fanns också med i 
kyrkan den här dagen. De intygar att de alla hade mycket roligt och trevligt 
tillsammans, när mattan vävdes. 
Mattan är fortfarande lika vacker och när ny gångmatta införskaffades förra 
året var det mycket viktigt att färgerna harmonierade med den lokalt vävda 
kormattan.   

Lisbet Paulsson, Kerstin Karlsson

Musikdirektörerna

Martin Riessen ochMartin Riessen och
David LöfgrenDavid Löfgren
Organister i Östra Vikbolandets Pastorat respektive Norrkö-
pings S:t Johannes har valts in i det illustra sällskapet OLIVA. 
Nedan följer beslutet och kallelsen till medlemskapet.

”Vid senaste styrelsemöte med den ideella föreningen OLIVA 
(Organeum i Linköping och Vadstena) beslöts att kalla dig till 
medlem i föreningen. Medlemskap kan endast vinnas genom 
styrelsens beslut.
OLIVA är en förening som vill värna de historiska orglarna i 
Östergötland och norra Småland (Linköpings stift). Vårt enga-
gemang sträcker sig dock långt över stiftet och vi försöker på 
alla sätt bidra till att de historiska orglarna i vårt land bevaras 
och kontinuerligt hålls i gott skick.”
(Ordförande i sällskapet är biskopen emeritus Martin Lind).

Vi gratulerar dessa båda topporganister och deras aldrig trött-
nande vilja att bli bättre och förmera musikens, och i synnerhet 
orglarnas värde och användning i musikliv och gudstjänster av 
alla slag. Vi ser fram emot många kommande goda, sköna och 
värdefulla musikupplevelser.
      

Torbjörn Sjöberg
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Tack till Kaj NielsenTack till Kaj Nielsen
som under 14 år varit kyrkorådets och därmed pastoratets ordförande. Det 
har  varit för pastoratet goda år med ett stort engagemang för såväl personal, 
förtroendevalda som fastigheter. Få inser hur mycket arbete som ligger på 
ordföranden för ett fungerande pastorat. Detta har Kaj klarat med elegans 
och gott humör. När jag själv suckat inför vissa uppgifter, dess mångfald 
och krav, har Kaj alltid uppmuntrat. Detta har också kommit personalen till 
del. Vi har alla haft en god ledare i Kaj som värnat och vårdat personalen 
utifrån arbetsgivarens roll. Detta har väckt såväl respekt som tacksamhet i 
personalledet. 

Pastoratets förhållande till Linköpings stift, Länsstyrelsen, Domkapitlet och 
entreprenörer, för att nämna något, har präglats av goda kommunikationer 
och genomföranden av beslut. Genom Kaj Nielsens enträgna och positiva 
arbete har vi i Östra Vikbolandets Pastorat år efter år, utöver goda relationer 
till  myndigheter och entreprenörer, fått maximal hjälp och utdelning 
till renoveringar och utveckling av verksamheten. Samtliga kyrkor och 
församlingshem är i ett fint skick, säkerhetstänk och omvårdnad har präglat 
tillvaron. 

Det är med vemod men framför allt stor tacksamhet pastoratet framför ett 
stort och varmt tack och önskar god fortsättning. En vinning ligger i att Kaj 
fortsatt är ledamot av kyrkorådet mandatperioden ut vilket ger oss möjlighet 
till fortsatt gott samarbete.

Torbjörn Sjöberg

Välkommen Johan BaggeVälkommen Johan Bagge
som efter två år som kyrkorådets vice ordförande blir ordförande från och 
med den 1 januari 2020. Johan är en positiv kraft i vårt pastorat och har 
verkligen ”beredvillighetens skor” på sina fötter. Det är med stor glädje och 
tacksamhet jag hälsar Johan välkommen som ny ordförande och hoppas på 
gott och värdefullt samarbete. Johan har redan, i många sammanhang visat, 
att han är positiv, förankrad i kyrkans liv och verksamhet och beredd att leda 
pastoratet in i framtiden. Varmt och hjärtligt välkommen.

Torbjörn Sjöberg

Studiecirkel i Östra NyStudiecirkel i Östra Ny
Sedan flera år tillbaka har studiecirkeln i Östra Ny ägnat sig åt 
gemensam läsning av en bok för att mötas en gång i månaden i 
Nygården och samtala utifrån denna. Under de två senaste terminerna 
har C.S. Lewis’ ”Kan man vara kristen?” stått i fokus där vi har 
fått samtala runt andlighet i allmänhet och kristen tro i synnerhet. I 
början av nästa år kommer vi ta oss an en ny bok: ”Utan västerländska 
glasögon - Nya perspektiv på Bibeln” av teologerna och missionärerna 
Randolph Richards och Brandon O’Brien som använder sina 
erfarenheter från icke-västerländska samhällen för att närma sig Bibelns 
på många sätt likartade miljöer och så komma till större förståelse med 
dess tid och kultur.

Att dela tankar och samtal i en studiecirkel är ett utmärkt sätt att få 
möta både sin egen och andras tolkningar av vår gemensamma tro. Vi 
börjar sammankomsten med en kort andakt och avslutar med fika som 
ordnas roterande av deltagarna. Allt studiematerial är gratis. 

Om Du önskar delta så anmäl dig till Peter Fransson, komminister 
i Östra Vikbolandets pastorat (se baksidan av detta Kyrkoblad för 
kontaktuppgifter) senast den 22 december. Vi börjar den nya terminen 
den 29 januari 2020. Välkomna!

Med vänlig hälsning,
Peter Fransson

Tack till Göran HellströmTack till Göran Hellström
som efter 10 år avgår som kyrkvärd i Häradshammars kyrka. Göran har varit 
en god och trogen medarbetare som kyrkvärd likaväl som förtroendevald. 
Man kan säga att du förmedlat budskapet genom att läsa texterna med klar 
och tydlig stämma och ett bra tempo. Alla har hört och det är värdefullt. 
Stort tack för trohet och uthållighet.

Torbjörn Sjöberg
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KollekterKollekter
(R)=Rikskollekt 

(S)=Stiftskollekt 
(F)=Församlingskollekt (bestäms av församlingsrådet)

1 december
1 söndagen i advent
Svenska kyrkans internationella arbete (R)

8 december
2 söndagen i advent
Diakonin i pastoratet (F)

15 december
3 söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga (R)

22 december
4 söndagen i advent
Svenska kyrkans internationella arbete (R)

25 december
Juldagen
Svenska kyrkans internationella arbete (F)

26 december
Annandag jul
Svenska kyrkans internationella arbete (F)

29 december
Söndagen efter jul
Svenska kyrkans internationella arbete (R)

1 januari
Nyårsdagen
Kristna Fredsrörelsen (S)

5 januari
Söndagen efter nyår
Diakonin i pastoratet (F)

6 januari
Trettondedag jul
Act Svenska kyrkan (R)

12 januari
1 söndagen efter trettondedagen 
Diakonin i pastoratet (F)

19 januari
2 söndagen efter trettondedagen
Svenska Bibelsällskapet (R)

26 januari
3 söndagen efter trettondedagen
Diakonin i pastoratet (F)

2 februari
Kyndelsmässodagen
Linköpings stifts kyrkosångsförbund (S)

9 februari
Septuagesima
Svenska kyrkans Unga (R)

16 februari
Sexagesima
Diakonin i pastoratet (F)

23 februari
Fastlagssöndagen
Act Svenska Kyrkan (R)

1 mars
1 söndagen i fastan 
Diakonin i pastoratet (F)

Första advent, 1 decemberFörsta advent, 1 december
inleds kampanjen För alla flickors rätt till ett värdigt liv. Kollekt i alla våra 
kyrkor och de internationella ombuden informerar. Kyrkkaffen och försälj-
ning.

Julinsamlingens tema 2019
Årets julinsamling handlar om de orättvisor och övergrepp som en flicka 
drabbas av bara för att hon är flicka. Det kan vi aldrig acceptera.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och 
övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom 
och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela värl-
den för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt 
över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår 
till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna 
påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt 
liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 

Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

Mer än…Mer än…

780 miljoner människor över 15 år 780 miljoner människor över 15 år 
kan inte läsa. 2/3 av dem är kan inte läsa. 2/3 av dem är 
flickor och kvinnor.flickor och kvinnor.

30 000 flickor, under 30 000 flickor, under 
arton år blir bortgiftaarton år blir bortgifta

10 000 flickor 10 000 flickor 
könsstympaskönsstympas

…varje dag.…varje dag.
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Svenska kyrkan deltar i stor totalförsvarsövning
Nu inleds den största nationella totalförsvarsövningen i Sverige på mer 
än 30 år. Över 400 aktörer deltar i övningen som startar den 4 novem-
ber och pågår under hela 2020. Svenska kyrkan deltar genom Luleå och 
Härnösands stift i en övning för regional samverkan. Från nationell nivå 
deltar Svenska kyrkan som utvärderare av stiftens övningar och som 
expertstöd i en övning för nationell samverkan.
Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Med totalför-
svaret ska Sverige kunna förebygga och möta angrepp och hot mot vår 
säkerhet samt skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga 
funktioner under höjd beredskap.

Övning ger färdighet
Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sve-
riges totalförsvar ska förstärkas och övas. Myndigheter, länsstyrelser, 
regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och 
delar av näringslivet deltar därför i Totalförsvarsövning 2020. Det är en 
övning som leds och samordnas av Försvarsmakten och MSB, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap.

Vi deltar tillsammans med många andra
I den första delen av övningen som startar 4 november deltar Svenska 
kyrkan genom Luleå och Härnösands stift. Då övar kommuner, läns-
styrelser, regioner, militärregioner och civila aktörer sina egna faktiska 
planer utifrån scenarios av skärpt beredskap och högsta beredskap.

Därför är Svenska kyrkan med
För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och 
hur man samverkar med andra aktörer.
”Genom Svenska kyrkans grundläggande uppgifter och statliga upp-
drag med begravningar och vård av de kyrkliga kulturminnena är vi en 
viktig del av det civila försvaret”, säger Håkan Nilsson, Svenska kyrkans 
säkerhetschef.
”Vi deltar i Totalförsvarsövning 2020 för att få kunskap om hur vi i 
samverkan med andra kan bidra till det civila försvaret och för att ge 
övriga aktörer en tydlig bild av att vår förmåga och vårt ansvar. Svenska 
kyrkan var initialt inte inbjuden att delta i övningen, men ses nu som 
en självklar och viktig aktör för totalförsvaret, vilket jag är väldigt glad 
för”, säger Håkan Nilsson.

Håkan Nilsson, Svenska Kyrkans säkerhetschef

KontraktsprostvisitationKontraktsprostvisitation
Under september månad har kontraktsprosten Karin Björk visiterat pastora-
tet. Protokollet har förts av stiftsadjunkten Gunnar Olofsgård.
Det har varit samlingar med församlingsråd, kyrkoråd och personal. Goda 
samtal om nuet och framtiden vilket medförde att genomlysningen av våra 
verksamheter, ekonomi 
och byggnader anses 
vara i god form och kon-
dition för framtiden.

Visitationen avslutades 
söndagen den 22 sep-
tember med gemensam 
högmässa i Östra Husby 
kyrka. I den högtidliga 
visitationshögmässan 
med körsång av Östra 
Husby-Häradshammars 
kyrkokör och JÖR-kören 
medverkade, utöver 
kontraktsprosten, samtlig personal och en stor skara förtroendevalda och 
pastoratsbor.

Vid samkvämet i Gyllingegården sammanfattade kontraktsprosten sina 
intryck och slutsatsen blev att det utförs ett bra och engagerat arbete över 

hela fältet med goda möjligheter 
för framtiden. Därefter nedkallades 
välsignelsen.

Vi i Östra Vikbolandets pastorat 
tackar såväl kontraktsprosten Karin 
Björk, som stiftsadjunkten Gunnar 
Olofsgård, för väl genomförd visita-
tion i god och kristlig anda.

Torbjörn Sjöberg
Foto: Sara Rising
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
  8/9 Ella Astrid Norma Bigell, Norrköpings S:t Olof
21/9 Elias Lars Jonas Tholander, Östra Husby Berga
28/9 Mathilda Elin Elisabet Igelström, Linköpings Berga
  6/10 Bo Harald Wahlgren, Sigtuna
12/10 Ella Amanda Iris Lindberg, Gärstad 2
20/10 Leif Per Folke Lunnergård, Häradshammar 55
20/10 Anton Ingemar Patrik Hedenqvist, Kolmårdens församling

VIGSEL
25/8 Satu Hiltunen och Lars Magnus Cederblad, Gärstad 1
17/9 Marianne Windisch och Bertil Kruuse af Vershou, Oklunda, Lundbacken 1
20/9 Susanne Frisberg och Johan Molid, Åkerbo församling

BEGRAVNING
22/8 Margit Ekman, Wijkagården, 75 år
30/8 Siv Pettersson, Wijkagården, 88 år
  6/9 Astrid Moström Wijkagården, 86 år
  1/11 Erna Karlsson, Wijkagården,88 år
  7/11  Solveig Nilsson,. Wijkagården, 95 år 
15/11 Runa Månsson, Oklundavägen 18, 89 år
15/11 Aven Lilliesköld, Häradshammar 1, 93 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
21/9 Tex Peter Jens Svensson, Djäknetorp Lorensberg 5

VIGSEL
24/8 Martina Nyström och Johan Tankred, Regattavägen 15

BEGRAVNING
20/9 Aina Svensson, Ängebyvägen 70, 88 år
11/10 Kristina Botvidsson, 73 år
21/11 Greta Karlberg, Strängnäs Domkyrko, 88 år

De kyrkliga handlingarnaDe 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
Khuloud Youssef .................................  0125-240 50
khuloud.youssef@svenskakyrkan.se

Barnskötare
Hala Youssef ..........................................0125-504 50
hala.youssef@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

Assistent:
Ann-Cathrin Tersmeden
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 kan alltid kontaktas för samtal eller 
önskemål om besök. Den som vill ta emot natt-
varden i sitt hem eller på sjukhus är välkommen 
att kontakta prästerna.

Kyrkorådet
Ordförande:
Kaj Nielsen (t o m 31/12 2019) .......0125-134 38
Johan Bagge (fr o m 1/1 2020)....070-767 05 06 

Begravningsombud
Ebbe Ericsson ..........................................011-604 65 

073-054 86 77

Redaktion: Torbjörn Sjöberg, Khuloud Youssef
Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg
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