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LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr

Onsdag 9 mars
”Ung i den världsvida kyrkan” - Malin Melander berättar 

från Tanzania, Marcus Linderoth från Costa Rica
Anmälan senast 7 mars

Onsdag 13 april
Christina och Kjell Johansson tar oss med 

på en resa till Hawaii och Australien
Anmälan senast 11 april

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

Döden är uppslukad 
och segern är vunnen

( 1 Kor. 15:54)

Vi firar snart påsk och med påsken 
kommer påskliljorna. De har fun-
nits där, under kyla och snö men 
vaknar till liv när vårsolen kommer. 
Påskliljan har inte sällan fått stå som 
symbol för uppståndelsens kraft. 
En enkel blomma, som i sig är ett 
underverk, färgstark och livlig visar 
oss hur det obegripliga kan hända. 
Det som varit kallt och dött får liv 
igen. Livet kan bjuda oss såväl tunga 
svarta nätter som strålande solupp-
gångar där livet är helt underbart. 
Jesus Kristi uppståndelse från de 
döda gör det möjligt för oss att inse 
hur vakterna vid Jesu grav flydde i 
panik därför att döden inte kunde 
behålla Jesus vare sig i graven eller 
döden. 
Vår Herre lever och vi lever med ho-
nom. Genom dopet har vi del i Jesu 
död och uppståndelse och räknar 
frimodigt med att han är vår Herre 
så länge vi lever och inväntar det 
eviga livets gåva.

Torbjörn Sjöberg

Gemenskaparna
En grupp för daglediga i alla åldrar

Torsdagar i jämna veckor kl 11.00 - 13.00

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:-

Vårens datum: 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 19 maj och 2 juni

Information: Kristina Riessen 0125-240 50

Välkomna!
Framsidan: Bild från renoverinegn av Östra Ny kyrka. Foto: Roberth Zitman
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Jungfru Marie Bebådelsedag

13 mars
ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00

Familjegudstjänst. Kyrkliga syföreningen 
inbjuder till Kyrkkaffe med våfflor i 

Gyllingegården. Lotterier.

Måndagen den

14 mars
JONSBERG KL 14.00

Kyrkliga syföreningens årsmöte
(hos Ulla Larsson, Häggebo)

Lördagen den

19 mars
HEMGÅRDEN KL 14.00

Kyrkliga syförening inbjuder till Vårauktion • Kom 15 minuter före 
besöket startar för att passera 
säkerhetskontroll.
• Mobiltelefoner ska vara satta i 
ljudlöst läge eller avstängda. Det 
går bra att använda telefonen för 
att fotografera under besöket.
• Entrén är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning och är 
bemannad dagtid.
• Alla besökare över 18 år ska 
kunna styrka sin identitet. Ta 
därför med legitimation.

Det blå Konserthuset vid Hötorget har sedan det byggdes 1926 haft en 
livlig verksamhet med konserter och andra evenemang som avlöst varandra. 
Konserthuset är också ett av stadens bästa exempel på nyklassicism och 
inrymmer många konst- och designskatter. Konserthusets inspirerande guider 
och många olika typer av visningar ger dig bland annat inblick i husets 
arkitektur och konst, om Nobel och musik.

Palmsöndagen

20 mars 
ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00

Högmässa, Torbo.
Föreningen Östergötlands Barn (FÖB) 

presenterar sin verksamhet och bjuder till 
kyrkkaffe i Gyllingegården. Årsmöte.

Pingstdagen

15 maj
ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00

Barngruppernas avslutning i 
Familjegudstjänsten

Nationaldagen

6 juni
Ringning i kyrkornas klockor 08.00 – 08.05

JONSBERG KL 18.00
Nationaldagens firande

Ny adress till hemsidan fr o m den 1 mars:
www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet

 Vi besöker Riksdagshuset och Stockholms konserthus

Kostnad: 400 kr per person

Anmälan (som är bindande): 
0125-240 50 (röstbrevlåda) senast den 1 juni

 

Tisdagen den 14 juni
Avfärd från Gyllingegården kl 08.00

Hemkomst ca kl 19.00

FÖRSAMLINGSRESAN
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Musik i Östra Vikbolandets 
pastorat finns på Facebook

www.facebook.com/ostravikbolandet 

Musikgudstjänster
Söndag 6 mars kl 16.00 i Häradshammars kyrka 
”Maträtten!” Musikgudstjänst med anledning av Svenska Kyrkans fasteaktion.
Östra Husby-Häradshammars kyrkokör. Martin Riessen, ledning och orgel

Söndag13 mars kl 16.00 i Rönö kyrka
JÖR-kören

Söndag 27 mars kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Musikhögmässa. Solosång av tenoren Olof Lilja

Söndag 17 april kl 16.00 i Jonsbergs kyrka
JÖR-kören

Lördag 23 april kl 16.00 i Östra Husby kyrka
Kontraktskördag: ”Kyrkan sjunger!”. Koraler och annan musik av J S Bach

Söndag 1 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Musikhögmässa med orgeldemonstration. Martin Riessen, orgel

Söndag 29 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Musikhögmässa med efterföljande tårtkalas. Kyrkokören framför delar ur 
Sven-Eric Erlös ”Svensk Mässa i folkton”. Martin Riessen orgel och dirigent

Söndag 12 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
”Orgeljubileum: Anderssonorgeln – 160 år!” Martin Riessen orgel, 
Marie Dimpker, Helene Ranada Matstoms, sång

KYRKANS BARNGRUPPER
VÅREN 2016

i Gyllingegården, Östra Husby

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

Hälsningar
Kristina, Iréne och Gittan
0125-504 50 (Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden)
OBS! SMS-meddelanden måste lämnas på 070-824 05 04 (Kristina) 
eller 070-533 85 18 (Iréne)

Barngruppernas avslutning i Familjegudstjänsten
Pingstdagen 15 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka



Idag lever 795 miljoner människor med en ständig brist på mat. De äter för lite, för 
näringsfattigt och för sällan. Barn drabbas hårdast. Trots att jordens resurser skulle kunna 
föda oss alla. Trots att mat är en mänsklig rättighet. Svenska kyrkans internationella arbete 
kämpar för alla människors rätt till mat, trygghet och försörjning. Under fastekampanjen 
som pågår från fastlagssöndagen, 7 februari till palmsöndagen, 20 mars sprider vi 
budskapet: Maträtten – för allas rätt till mat.

Målet är att 37 miljoner kronor ska samlas in under perioden. En tanke är också att lära 
sig mer. Hur kan vi då hjälpa till? I kollekter, i olika evenemang och vid lunchträffar i vår 
fokuserar vi på detta! Kom och var med!

Söndagarna 7 februari, 6 mars, 20 mars och 28 mars går kollekterna vid våra 
gudstjänster till detta viktiga ändamål. 

Fredag 4 mars 15.00 - 19.00 finns våra internationella ombud på ICA i Östra Husby. 
Kom och köp hembakat bröd, kakor, knäckebröd, bullar! Det ena godare än det andra! Det 
är inte bara gott utan du bidrar till Maträtten! 

Söndag 6 mars i Häradshammars kyrka händer massor:     

16.00 Maträtten är tema för musikgudstjänst med kör och orgel.

Därefter brödförsäljning, fika och möjlighet att delta i Livsloppet! Startkort för vuxna 
kostar 50 kr och för barn är det gratis. Promenaden går i och runt kyrkan.  Alla som har 
deltagit i Livsloppet och lämnat in sitt svarsformulär är med i en utlottning med fina priser. 
Du kan vinna en vattenkaraff från Orrefors eller glasen ”Vatten för livet”.

Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner 

människor som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att 

mat är en mänsklig rättighet. Trots att jordens resurser skulle kunna föda 

oss alla. Var med och bekämpa en av världens största orättvisor! 

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 
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MARS

  2 Wijkagården  11.00 Gudstjänst, Torbo
  4 ICA 15.00-19.00  Brödförsäljning
  6 MIDFASTOSÖNDAGEN
 Östra Husby  11.00 Högmässa, Torbo, skolpräst Stefan Johansson
 Häradshammar 16.00 Musikgudstjänst, Torbo, Riessen, internationella gruppen. 
   Livsloppet, brödförsäljning, kyrkkaffe
 Jonsberg 11.00  Högmässa, Enström
 Rönö 18.00 Högmässa, Enström 
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
  9 Gyllingegården 12.00 Lunchträff
13 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, Riessen,  barngrupperna. 
   Kyrkkaffe med våfflor i Gyllingegården
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 16.00 Musikgudstjänst, Torbo, Jönsson, JÖR-kören 
16 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
 EFS missionshus 19.00 Passionspredikan, Jennie Hallgren
 Rönö 19.00 Passionspredikan, Enström
20 PALMSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo, Föreningen Östergötlands Barn (FÖB) med- 
   verkar, har årsmöte och bjuder på kyrkkaffe i Gyllingegården.
   Dragning på listlotteriet
 Häradshammar 14.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström. Kyrkkaffe
 Östra Ny 18.00 Högmässogudstjänst i Tingsborg, Enström. Våfflor
16 Rönö 19.00 Passionspredikan, Enström
22 Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
 Östra Ny 19.00 Passionsgudstjänst, Torbo
23 Wijkagården 11.00 Mässa, Torbo
 Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
 Rönö 19.00 Passionsgudstjänst, Enström
24 SKÄRTORSDAGEN
 Östra Husby 19.00 Skärtorsdagsmässa, Sjöberg, Torbo, Kyrkokören
 Jonsberg 19.00 Skärtorsdagsmässa, Enström

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

APRIL

  3 2 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Sjöberg. Våfflor serveras i kyrksalen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Enström
  6 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Torbo
10 3 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
 Gyllingegården 12.00 Lunchträff
17 4 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 16.00 Musikgudstjänst, Torbo, Jönsson, JÖR-kören
 Östra Ny 11.00  Högmässa, Torbo
20 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Torbo  
23 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Torbo, Riessen, kontraktets kyrkokörer
24 5 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Familjegudstjänst, Enström, K Riessen
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström
27 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, EFS

25 LÅNGFREDAGEN
 Östra Husby 18.00 Långfredagens kvällsgudstjänst, ”Jesu begravning”, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Långfredagsgudstjänst, Sjöberg, Riessen, Kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Långfredagsgudstjänst, Torbo
 Östra Ny 18.00 Långfredagens kvällsgudstjänst, Torbo, Jönsson, JÖR-kören
26 PÅSKAFTON
 Rönö 23.30 Påsknattsmässa, Enström
27 PÅSKDAGEN
 Östra Husby 11.00  Musikhögmässa, Sjöberg, Torbo, Riessen, tenoren Olof Lilja
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Linderoth, Jönsson, JÖR-kören. Kyrkkaffe i Hemgården
28 ANNANDAG PÅSK
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
30 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
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MAJ

  1 BÖNSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Musikhögmässa med orgeldemonstration, Sjöberg, Riessen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
  5 KRISTI HIMMELSFÄRDES DAG
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Ekbacken, Flugsätter, Torbo. Medtag kaffekorg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg. Kyrkkaffe
 Rönö/Segerbo 09.30 Friluftsgudstjänst, Sjöberg, JÖR-kören. Medtag kaffekorg
  7 Jonsberg 17.30 Pilgrimsvandring. 18.00 Helgsmålsbön. Medtag kaffekorg
  8 SÖNDAGEN FÖRE PINGST
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo. 1956 års konfirmander 60-årsjubilerar
 Rönö 11.00 Högmässa, Enström
11  Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
15 PINGSTDAGEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst med barngruppernas avslutning, Sjöberg, 
   Riessen, Bertilsson, Riessen, Ask
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Torbo, Jönsson, JÖR-kören
16 ANNANDAG PINGST
 Häradshammar 19.00 Mässa, Enström
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
21 Rönö 17.30 Pilgrimsvandring. Medtag kaffekorg
  18.00 Helgsmålsbön
22 HELIGA TREFALDIGHETS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 16.00 Musikgudstjänst-önskepsalmer, Torbo, Jönsson, Arbiskören
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
28 Östra Husby 14.00 Konfirmationsgudstjänst, Sjöberg, Riessen
29 1 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Musikhögmässa, Sjöberg, Riessen, Kyrkokören, Konfirmander. 
   Tårtkalas
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo

GUDSTJÄNSTER

JUNI

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
  5 2 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström     
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Enström
  6   Nationaldagen. Ringning i kyrkornas klockor 08.00-08.05
 Jonsberg 18.00 Nationaldagens firande, Sjöberg
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

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

GUDSTJÄNSTER

De kyrkliga syföreningarna
Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00
Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00

Kyrkokörerna
Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

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

JÖR-kören
Övning måndagar växelvis i Hemgården och Nygården kl 18.30. 

Alla välkomna! Körledare: Hans Jönsson 011-39 16 05
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Fanering av möblerna återupptogs även, vilket allt å sin sida, medförde större 
krav på en strängare specialisering av yrkena. Medan man i mitten av 13:de 
århundradet i gamla dokument endast talade om timmermän, började man 
på 1400-talet tala om kistmakare och från 1730 om snickare.
Hantverkarna gjorde sig så småningom oberoende av den rena 
arkitekturbyggnadsstilen och sökte sig egna vägar.

RENÄSSANSEN ELLER VASARNAS STIL
Renässansen skapades i Italien och enligt Geovanni Pisano nådde den sin 
fulla utvecklig mellan mitten av 1400- talet och några decennier in på 
1500-talet. Här i Sverige härskade den in till mitten av 1600-talet, därav 
namnet vasarnas tid. Gustav Vasa regerade som bekant åren mellan 1523-
1562.
Kännetecknande för renässansen är, klassiska proportioner, regelmässighet 
och symmetri. Byggnadskonsten visar en utpräglad anknytning till antiken, 
vars kolonn- och pilasterställningar samt ornamentik upptogs. Man säger 
vidare att renässansen skapare hade en allmän förkärlek för alla icke gotiska 
former. Detta var därmed slutet för den gotiska stilen i byggnadskonsten.
Inom möbelkonsten kännetecknas den av raka stela former med tunga stabila 
former för att skapa stor hållbarhet. Vanligt var väggfasta möbler såsom 
sängar och bänkar. Stolarna tillverkades med många tvärgående stag före att 
uppnå hög hållbarhet på bekostnad av låg vikt.

BAROCK 1660-1750
Barocken kom ej tvärt utan en mer succesiv övergång skedde från 
renässansen. Även barocken föddes i Italien och kom via Frankrike och 
Tyskland med de återvändande svenska fältherrarna till Sverige.
I sin första början var barockstilen mycket pompös med rikt ornamenterade 
former. Ordet barock har än idag kvar sin gamla betydelse av något 
överdrivet, svulstigt och oproportionerligt. Men barocken utvecklades och 
blev mer klassiskt måttfull och som så småningom kompletterad med en 
förnämt enkel borgerlig stil.
Adelsmännen byggde höga stenhus i huvudstaden och ståtliga slott och 
herrgårdar ute i landet. Slotten Tidö, Läckö och Skokloster är från den tiden. 
Skokloster inreddes i högbarockstil och praktfullast är matsalen som kallas 
Kungssalen. Väggarna är klädda med gyllenläder, taket rikt dekorerat med 
stukaturer och målningar i starka färger.

Stilarter genom tiderna
STILENS NAMN TID REGENT
Gotiska stilen 1107-1500 Stilen skapades i Frankrike
Äldre Vasatidens renässans 1520-1620 Gustav Vasa & söner
Yngre Vasatidens renässans 1620-1660 Gustav II Adolf, Kristina, 
  Karl X Gustav
Karolinsk barock 1660-1720 Karl XI, Karl XII
Senbarock 1720-1750 Fredrik I
Rokoko 1750-1770 Adolf Fredrik
Gustaviansk stil 1770-1790 Gustav III
Sengustaviansk stil 1790-1810 Gustav IV Adolf, Karl XIII
Karl Johan stil eller Empire 1810-1840 Karl XIV Johan
Stilimitationerna 1840-1900 Oskar I, Karl XV, Oskar II
Jugend 1900-1920 Oskar II, Gustav V
20-tals klassicism 1920-1930 Gustav V
Funktionalismen 1930- Gustav V, Gustav VI Adolf och 
  Karl XVI Gustav

GOTISKA STILEN
Den gotiska stilen är en ännu mer utpräglad byggnadsstil än den romerska. 
Under åren 1137-1144 uppstod de första tecknen på den nya stilen i S:t Denis 
vid Paris och utbredde sig snabbt över hela Europa, i detalj olika tolkad i 
länderna, men i stort sett densamma.
Orsaken till denna stils framkomst i Frankrike var de hemvändande 
korsfararnas berättelser om prakten från de orientaliska kyrkorna, moskéerna 
och palatsen, dess fria obundna dekorativa konst i utsmyckningen. Gotiken 
varade i flera länder långt in på 1500-talet. Redan omkring 1320 gjordes en 
del tekniska framsteg beträffande verktyg etc. Den så kallade sågkvarnen 
kom till så att man vid denna tid kunde såga bräder i större tunna, släta 
och jämnare stycken vilket underlättade arbetet oerhört och medverkade 
till framställning av nyare konstruktioner för möbler, och som gjorde att de 
började att bygga upp ramverk och fyllningar istället som förut, tillverkade av 
löst hopfogade bräder.
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Den franske kungen Ludvig 
XIV lät bygga slottet Versailles 
med den berömda spegelsalen 
med marmorklädda väggar 
och stora spegelglas vilket var 
en oerhörd lyx vid den tiden.
Till en början hade man 
möbler täckta med silver vilka 
senare ersattes med ännu 
praktfullare, men billigare, 
förgyllda möbler av rikt 
snidat trä. Man använde ofta 
ek och valnöt i möblerna 
och betsade detaljer svarta 
för att efterlikna ebenholts. 
Möbelfötterna gjordes 
klotformade, stolsbenen 
spiralsvarvades. De kraftiga 
borden hade päronliknande 
former på benen, så kallade 
balusterben på fackspråk. 
Stolsryggarna var raka och 
höga med fast möbelstoppning 
som var för tiden en nyhet.

ROKOKO 1750-1775
Rokokon skapade en romanisk bekväm miljö för mänskligare samvaro som 
bröt mot den tunga barocken. Rummen fick stora franska dubbelfönster 
och ljusa gardiner. Väggarna kläddes med siden eller papperstapeter i 
textilimiterade mönster. Stolarnas ben gjordes i bukigt svängda former. 
Byråer utfördes i fanerade bukiga former med brännförgyllda bronsdekorer. 
Rutmönstring av fanerytorna var en nödvändighet för att kunna limma 
fast dem på de buktiga ytorna. Att lyckas med detta kom att bli den tidens 
schatullmästarprov!
Mest berömd för utförande av byråer var den från Tyskland invandrande 
Georg Haupt. Han var kunglig hovsnickare samt mästare i Stockholms 

Snickarämbete 1770 - 84. Han var Sveriges mest kände möbelkonstnär. 
Många av Haupts praktmöbler ritades av Jean Eric Rehn.
Under rokokon fick skåpen rokokoprofilerade krön och ofta med avrundade 
hörn. De eleganta mästarskåpen fanerades och hade beslag av brännförgylld 
brons i sirliga former. Speglar gjordes rektangulära med mjuka hörn och 
uppsvängt krön. Rikt skulpterade med rocaillornament, förgyllda och 
bronserade.
Väggpendylen började tillverkas under 1700- talet. De från rokokotiden 
kallas cartelur och har osymmetriskt fodral som slutar i en utdragen spets. 
Typiskt är en antikiserande kvinnofigur sittande på rocaillornamentet överst 
och två amoriner (små barn) bland molnformationer nertill.

GUSTAVIANSKT 1775-1810
Ingen stil har varit så högt älskad som 
den gustavianska. Gustav III kom genom 
sitt stora intresse att betyda mycket för 
den nya stilarten. En ny stram, ljus och 
gracil modestil föddes. Rokokons buktiga 
ytor planades ut, benen blev raka, man 
dekorerade med klassiskt regelbundna 
girlanger och bårder i oklanderlig 
symmetri.
Den gustavianska stilen kan indelas i 
den höggustavianska som varade till 
Gustav II död, och den sengustavianska, 
engelskpåverkade mahognyperioden. Ingen 
epok är så rik på stolmodeller, så gott 
som alla med stoppade sitsar. Stolsbenen 
målades pärlgrå, blekt rosa eller gråblå. 
Benen var kannelerade. Kannelyrer är 
skålformade lodräta räfflor som man 
kan se på pilastrar, de flata pelare som 
förekommer och utanpå gustavianska hus.
Byråer, skrivbord och sekretärer fanerades i ljuvliga mönster och dekorerades 
sparsamt med förgylld brons i formationer som löpande hund, flätband 
och meanderslingor. Gustavianska beslag är runda ofta smyckade med 
lagerkransar och bandrosetter.
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Gudstjänslivet - 
Nattvardslivet
Den kristna kyrkan har från allra 
första början haft en identitet i den 
gemenskap Jesus gav lärjungarna i 
Övre salen.
Han gjorde om påskmåltiden till 
det nya förbundets måltid, Herrens 
måltid, med välsignat bröd och vin, 
nattvarden. Den har under alla tider 
varit kyrkans sammanhållande kitt. 
Den som deltar i Herrens måltid blir 
på ett hemlighetsfullt sätt förenad 
med övriga nattvardsgäster och med 
den uppståndne Kristus. Genom 
Jesu Kristi offer på korset försonas 
de med Gud fadern. Herrens måltid 
på Herrens dag (söndagen och på 
festdagar-uppståndelsedagar).

Torbjörn Sjöberg

Jonsbergs 
församling
Till ombud för internationella 
gruppen har Församlingsrådet utsett:
Anna-Karin Johansson, Britt Lloyd, 
Kerstin Karlsson, Gun-Britt Boström 
och Birgit Johansson. Till ombud 
för SKT (Svenska kyrkan i Utlandet) 
valdes Ann-Christin Wastesson.

Välkomna!
Vi välkomnar, Yvonne Ringqvist och 
Jonny Blomberg, som flyttar in som 
nya hyresgäster och vaktmästare för 
Hemgården i Jonsberg. Vi önskar 
er varmt och hjärtligt välkomna, 
hoppas på gott samarbete och god 
ingång.

Torbjörn Sjöberg

Folkbokföring 
på församling 
upphör
Den 1 januari upphörde 
folkbokföring på församling. Nu 
kommer varje svensk endast att vara 
folkbokförd i kommunen och på 
adress. Församlingarna finns kvar 
men staten ansvarar inte längre för 
kunskapen om hur församlingarna 
ser ut. Det blir Svenska kyrkan 
som avgör till vilken församling en 
viss adress hör, kyrkan kommer 
själv att sköta indelning av riket 
i församlingar. Det genomförs en 
distriktsindelning som motsvarar 
församlingsindelningens geografiska 
område som den såg ut den 31/12 
1999.

Torbjörn Sjöberg

KARL JOHAN STIL ELLER EMPIRE 1810 - 1840
Empire stilen spreds som hovstil över Europa under Napoleons kejsardöme. 
I Sverige blev den kallad Karl Johans stil och kännetecknades av 
efterbildningar av tidigare av tidigare stilarter. Den känns igen på sofforna 
med sina utåtsvängda gavelstycken utförda i kraftiga format. Stolarna fick 
sin karaktäristiska ryggbricka och framåtböjda framben. Maskintekniken 
som nu började komma, gjorde det möjligt att masstillverka möbler i fabriker. 
Dessa blev billigare i inköp, men den gamla hantverksskickligheten upphörde.
Genom upphävandet av skråväsendet vid denna tid upplöstes också för 
en längre tid framåt själva den gamla hantverksskickligheten för en god 
möbeltillverkning. Detta resulterade i en stil som kallades för imitationerna, 
och som utmynnade i 80-talets nyrenässans.

JUGENDSTIL 1900-1920
Vid denna tid i slutet av 1800-talet kom engelsmannen William Morris 
att vilja återuppliva de äldre tiders hantverksförhållanden. Då korn i 
Tyskland och i Norden en ny stil som korn att kallas för Jugendstilen. Den 
kännetecknade en organiskt vuxen form, som fick sitt kännemärke i en ofta 
slappt böljande linjerytm, men stilen markerade ett brott med det förgångna, 
genom att söka ett rent konstruktivt uttryck och blev sålunda en föregångare 
till 1900-talet funktionalism.

FUNKTIONALISMEN 1930-
Funktionalismens möbler hade i början en programenligt enkel och 
ändamålsenlig stil utan någon som helst utsmyckning. Den finske arkitekten 
Alvar Alto har ritat sådana möbler. I Sverige anslöt sig Carl Westman och 
Ragnar Östberg, (den senare skapare av Stockholms Stads hus) till den 
nya friare funktionalistiska stilen. Carl Malmsten är den främste av dessa 
traditionalister. Mot slutet av 30-talet utvecklades stilen till lättare och 
mjukare linjer. Denna internationellt uppskattade stil, Swedish modern, 
har som sina främsta representanter, Axel Larsson, Elis Svedberg, Bruno 
Mathsson, Carl-Axel Acking och Yngve Ekström, skapare av fåtöljen Lamino 
och som fortfarande tillverkas i 12 000 exemplar per år.

Framtaget av
Ivan Karlsson
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Ny beskriv-
ning över 
Östra Ny 
kyrka
Folke Sandell har tagit fram en 
kyrko- och bygdebeskrivning 
över Östra Ny vilken nu kommit 
från trycket. Beskrivningen kan 
köpas i Östra Ny kyrka eller 
hos Folke Sandell för 20 kr. 
Ett stort tack till Folke som 
med denna beskrivning gjort 
en förnämlig insats för bygd 
och kyrka.
    
 Torbjörn Sjöberg

Östra Ny kyrka
Sedan 1 oktober 2015 har Östra Ny kyrka varit stängd för renovering. 
Den närmar sig nu sitt slut. Vi räknar med att slutbesikta renoveringsarbetet 
den 3 mars, men det slutar inte där. Då är det dags att låta orgeln få 
behövlig översyn. Det dröjer alltså ytterligare en tid innan Östra Ny kyrkan 
återöppnas för vårt gudstjänstliv. Givet datum för återöppnandet av kyrkan 
kommer inom kort att kunna meddelas. Annonsering sker på sedvanligt sätt 
genom pålysningar, predikoturer och hemsida. Här kommer några bilder som 
visar delar av det fina arbete som pågår och genomförs på allra bästa sätt.

Torbjörn Sjöberg

Foto: Roberth Zitman

Kyrkogårdarna
Våra kyrkvaktmästare meddelar att vårstädningen på våra kyrkogårdar 
ska vara avslutad till den 1 maj. Under samma period ska gravrättsinne-
havare ta bort ljuslyktor och övriga dekorationer.  Observera att glas-
burkar inte får användas som vasar på grund av olycksfallsrisken. Plast-
blommor får inte förekomma. Ljuslyktor som inte tagits bort kommer att 
tas bort av kyrkogårdsförvaltningen, som inte tar ansvar för märkning 
av lyktorna, som återfås genom personligt besök till gravsmycknings-
helgen i november. 

Torbjörn Sjöberg
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
  7/11 Ellen Frida Matilda Leo, Ugglö gård
  6/12 Eric David Andreas Leo, Kagestad
12/12 Luna Matilda Åsa Clarén, Vara

VIGSEL
26/12 Marie Edén och Kent Lindberg, Häradshammar

BEGRAVNING
  6/11 Gunilla Birgitta Kroon, Norrköpings S:t Olof, 67 år
14/1 Anders Pettersson, Velltorp, 61 år
11/2 Matti Ulm, Gyllingevägen 28, 72 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
14/11 Lovisa Elisabeth Therese Nyström, Kolmårdens församling

VIGSEL
  5/12 Ida Nilsson och Daniel Svensson, Kolmårdens församling

BEGRAVNING
27/11 Sigfrid Aronsson, Söderköping/S:t Anna, 90 år
11/12 Hans Gebhardt, Norrköpings S:t Olof, 88 år
  7/1 Gunnar Wastesson, Finspångs församling, 65 år 
  8/1 Eyvind Johansson, Världens Ände 54, 77 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

Komminister
Vakant ......................................................0125-504 04

Organist
Musikdirektör Martin Riessen ..........0125-240 51

Tjänstefria dagar (i regel)
Torbjörn Sjöberg .........................måndagar, tisdagar

Församlingspedagog och diakoniansvarig
Kristina Riessen ...................................  0125-240 50

Barnskötare
Iréne Bertilsson ....................................0125-504 50

Kyrkväktare
Östra Husby: Johan Nilsson.............. 0125-240 52
Häradshammar: Göran Walterhed .... 0125-700 18
Jonsberg: Marcus Andersson ...........0125-311 51
Östra Ny, Rönö: Roberth Zitman ........0125-101 01

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

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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