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Tre tider för tillit
I Uppenbarelseboken finns det en passage som lyder ”Ty det som en gång var 
är borta” och ”se jag gör allting nytt”. Jag ser dessa ord som en av alla bilder 
som tillhör både Fastans tid, Påskens tid och Vårens tid. Så har de tre olika 
tiderna liksom alla tider en sammanlänkning i oss och i Guds tilltal till sin 
mänsklighet. 
Fastans ingång, budskap och möjligheter kallar till eftertanke över vad som 
är viktigt…i det lilla och i det stora, i det yttre materialistiska och i det inre 
det innersta rummets gudstjänstrum.
”Ty det som en gång var är borta”. Ordet borta kan skrämma men man kan 
tänka på ett aktivt avståndstagande, att tillåta sig att försöka komma ”bort” 
från det som kanske kan avvaras för att komma till något.  Vi kanske inte 
måste vara stressade över att ständigt ligga i fas med en samtid som genom 
teknik och upplevd brist på tid begränsar tiden för äkta liv mer…Att bara 
finna sig själv och finna Guds närvaro i vårt inre är inte bara…för allt måste 
byggas på fast god grund för att inte rasa, hus, människor, relationer och 
vetskapen om att Gud vill vara hos oss hela tiden och ge grundens hållfasthet. 
Fastan manar till besinning och reflektion för att vi ska se att, när vi i stress 
springer runt och försöker finna lyckan, hoppet, kärleken och tilltron så sitter 
Gud tryggt i vårt inre och väntar för han har funnit oss för länge sedan och 
kan bara med ömhet vara med och stödja när vi letar efter det som vi redan 
har.
Den andra i de tre för detta tillfället nämnda tider är Påsken. ”Se jag gör all-
ting nytt”. Nytt ett ord som kan förknippas med glädje, med sorg, med stora 
omställningar i livet. Ett nytt barn kanske föds och blir till glädje, ett nytt 
levnadssätt kanske måste orienteras ut när någon dör från vår närhet som bär 
sorg. Ordet ”nytt” bär motsattsförhållanden i sin innebörd, så även Påskens 
händelser. Vid påsken blir korsets tecken tydligt. Vid påsken förändrades  allt 
och blev nytt. Gud handlar så kraftfullt att inte ens dödens gräns blir gränsen 
för hans kärlek.  Jesus får gå smärtans väg, den som många människor går, 
har gått och kommer att gå, då smärtan tillhör ett mänskligt liv. På korset 
tar han sitt sista andetag…det blev ”nytt”, från att han funnits bland dem var 
han nu död. Sen sker det stora - Jesus revolterande kropp i enhet med Gud 

 

Tisdagen den 14 juni
Avfärd från Gyllingegården kl 08.00

Hemkomst ca kl 19.00

FÖRSAMLINGSRESAN

vägrar att ligga död inlindad i trasor i en klippgrav.  Guds kärlek till mänsk-
ligheten är större…
Jesus återuppstår! ”Se jag gör allting nytt”
I vår kallelse att vara Jesus lärjungar kallas vi att våga se vår uppståndelse. 
Uppståndelsens kraft verkar här och nu!
Alla har vi en del av Jesu död och uppståndelse, vi har alla vårt kors att bära 
och vi har alltid rätten att uppstå och börja om. 
Sista tårtbiten av de tre är Vårens tårtbit.
Våren manar allt levande, att i enhet med uppståndelsen växa. Med värme 
likt solens strålar och med ödmjukheten inför livet ska vi värna om vår och 
andras möjlighet till en plats där vi kan likt gräset tillåtas växa. Bortom jan-
telagar, förminskningar ska vi, som de människor vi är, värna om varandras 
tillväxtzoner i Herrens stora växthus, vårt hem på jorden, där vi är satta att 
värna om varandra och skapelsen och tillåta uppståndelsens och frälsningens 
kraft att råda.
Att växa kan vara jobbigt, men även i ljusa dagar på våren finns Guds löfte 
med oss när Gud säger” Jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Diktaren Peter Curman skriver i sin dikt ”Tillit”:
Att vila med livets hela tyngd
Ytterst på ett grässtrå
Är din enda möjlighet
Där 
i det yttersta av det skyddslöst mjuka
finns din trygghet 
din berggrund.

Vill tillönska Er alla en god fasta, påsk och vår.

Herrens frid!
Komminister Elin
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LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården torsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr

Torsdag den 9/3
Internationella gruppen informerar. Anmälan senast 7/3

Torsdag den 20/4
Anmälan senast 18/4

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:-).

Vårens återstående datum: 2 mars, 16 mars, 30mars, 13 april, 
27april, 11 maj, 24 maj (OBS! onsdag) 8 juni

Information: Kristina Riessen, tel 0125-240 50

Passions- 
predikningar

ONSDAG 8 MARS 
19.00 EFS missionshus Ö. Husby, Krantz

ONSDAG 22 MARS 
19.00 Rönö, Krantz

MÅNDAG 27 MARS
19.00 Hemmingstorp, Östra Ny, Krantz

Östra Husby
JUNGFRU MARIE 

BEBÅDELSEDAG, 26 MARS
11.00 Familjemässa

Kyrkliga syföreningen inbjuder till Kyrkkaffe 
med våfflor i Gyllingegården. Lotterier.

Jonsberg
LÖRDAG 8 APRIL KL 14.00
Kyrkliga syförening inbjuder till 

Vårauktion i Hemgården

Passions- 
gudstjänster 
Stilla veckan

TISDAG 11 APRIL 
19.00 Östra Husby

19.00 Östra Ny

ONSDAG 12 APRIL 
19.00 Östra Husby

 19.00 Rönö

SKÄRTORSDAGENS MÄSSA, 13 APRIL
19.00 Östra Husby

19.00 Jonsberg 

Kostnad: 400 kr per person

Anmälan (som är bindande): 
0125-240 50 (röstbrevlåda) senast den 28 april

Tisdagen den 10 maj
Avfärd från Gyllingegården kl 08.00

Hemkomst ca kl 19.00

FÖRSAMLINGSRESAN

Församlingsafton
Torsdag den 16 mars kl 19.00 Gyllingegården. En del av Lutherårets firande 

under rubriken ”Musikquiss med Martin”. Välkomna!
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Musikgudstjänster
Söndag 26 mars kl 16.00 i Häradshammars kyrka
Kören Chianti under ledning av kantor Per Åkerström framför Pärlor av Lars 
Åberg

Söndag 9 april kl 16.00 i Östra Husby kyrka
”Hosianna!” Eric Svensson (SON), Trombon och Martin Riessen, orgel

Söndag 23 april kl 16.00 i Rönö kyrka
Cecilia Norinder Fagrell, sång

Söndag 14 maj kl 16.00 i Östra Ny kyrka
”Musik för två orglar och församling” Invigning av nya kororgeln

Söndag 4 juni kl 11.00 (OBS! tiden) i Östra Husby kyrka
Charla Gospel från Motala medverkar i högmässan

 

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

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

Tel 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 (Irene).

Hälsningar
Kristina och Iréne

Barngruppernas avslutning i Familjegudstjänsten
5 i Påsktiden 14 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka
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Ny julkrubba i Östra Husby
En ny julkrubba har kommit till Östra Husby kyrka. Det var ett testamente 
gällande kyrkans utsmyckning efter Maja Vadman som gav oss möjligheten 
att köpa in en ny krubba. Vi sökte en i relativt oömt material, men ändå 
vacker, att använda i samlingar med barn. Naturligtvis skulle det också vara 
fint med en krubba som var lite större i Östra Husbys stora kyrkorum. Den 
tyska tillverkaren Ostheimer hade det vi sökte. I mer än 75 år har de tillver-
kat träleksaker och olika bibliska motiv.

Krubban och alla dess olika figurer behövde gott om utrymme.  Mitt i kyr-
kan under det stora triumfkrucifixet blev en perfekt plats. Innan krubban 
ställdes på sin plats visades den för förskolebarn som hade terminens Stor-
sjung med sång, rörelse och jultema i kyrkan. Den packades också ner och vi 
for till Kättinge förskola och berättade julevangeliet för barn där.

Precis före lucia ställdes krubban så fram och till hjälp hade vi förskoleklas-
sen från Vikbolandsskolan. De var den dagen precis så många att alla kunde 
få ställa fram en sak. Ett får, en herde eller Maria. Till och med pedagogerna 
fick vara med.  Vi berättade berättelsen om den första julen tillsammans, men 
då klassen gått tog jag bort Jesusbarnet med tanken att han ju inte kommer 
förrän på julnatten. Flera av barnen som varit med och byggt upp krubban 
kom till mig på luciadagen och meddelade förskräckt att Jesusbarnet sakna-
des. Kanske hade någon tagit honom? På julnatten när evangeliet lästes blev 
julscenen dock komplett, det lilla barnet i trä bars av Lovisa Wikdahl Klock-
are i evangelie-processionen och lades på sin plats.

Vi hoppas att krubban ska glädja barn och vuxna under många år, att vi får 
hjälp att ställa fram den av förskoleklass och att ett barn kan få vara den som 
lägger Jesusbarnet i krubban på julnatten. En symbolisk handling som visar 
på det stora undret som skedde och sker. 

Kristina Riessen

Foto: Kristina Riessen
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

APRIL

  2 5 SÖNDAGEN I FASTAN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Krantz. Våfflor i Tingsborg
  5 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  9 PALMSÖNDAGEN
 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg, Kyrkokören. Enkelt kyrkkaffe till förmån för 
   Internationella arbetet
 Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Enström
 Rönö 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg. Våfflor i Bygdegården
11 Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
 Östra Ny 19.00 Passionsgudstjänst, Kranz
12 Wijkagården 11.00 Mässa, Krantz
 Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
 Rönö 19.00 Passionsgudstjänst, Krantz
13 SKÄRTORSDAGEN
 Östra Husby 19.00 Skärtorsdagsmässa, Sjöberg, Kyrkokören
 Jonsberg 19.00 Skärtorsdagsmässa, Krantz 
14 LÅNGFREDAGEN
 Östra Husby 18.00 Långfredagens kvällsgudstjänst, ”Jesu begravning”, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Långfredagsgudstjänst, Sjöberg, Riessen, Kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Långfredagsgudstjänst, Krantz
 Östra Ny 15.00 Långfredagsgudstjänst, Krantz, JÖR-kören
15 PÅSKAFTON
 Rönö 23.30 Påsknattsmässa, Krantz
16 PÅSKDAGEN
 Östra Husby 11.00  Högmässa, Sjöberg, Riessen, Kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo, JÖR-kören Kyrkkaffe i Hemgården
 Östra Ny 14.00  Högmässa, Sjöberg
17 ANNANDAG PÅSK
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
19 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
20 Gyllingegården 12.00 Lunchträff

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
 EFS missionshus 19.00 Passionspredikan, Krantz
  9 Gyllingegården 12.00 Lunchträff. Internationella gruppen informerar
12 2 SÖNDAGEN I FASTAN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström, lägerkör
 Häradshammar 17.00 Andakt, Sjöberg, Krantz, K. Riessen, M. Riessen, konfirmanderna
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström 
15 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Krantz
16 Östra Husby 19.00 Församlingsafton med Martin Riessen. Musikquiss. 
   Kaffe och lotteri till förmån för Internationella arbetet
19 3 SÖNDAGEN I FASTAN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo. Barnsamling
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Enström.
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
22 Rönö 19.00 Passionspredikan, Krantz
26 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
 Östra Husby 11.00 Familjemässa, Sjöberg, K. Riessen, M. Riessen, I. Bertilsson, 
   barngrupperna. Våfflor i Gyllingegården
 Häradshammar 16.00 Musikgudstjänst, Sjöberg. Våfflor i kyrksalen till förmån för 
   internationella arbetet
 Jonsbergs 11.00 Högmässa, Krantz. Eva Jonasson, sång. Våfflor i Hemgården
 Rönö 14.00 Högmässa, Krantz
27 Östra Ny 19.00 Passionspredikan i Hemmingstorp, Krantz
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MAJ

  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  7 4 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg
10 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
14 5 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, K. Riessen, M. Riessen, I. Bertilsson. 
   Barngruppernas avslutning
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz
 Östra Ny 16.00  Musikgudstjänst, Krantz
17 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Krantz
21 BÖNSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Häradshammar 14.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo
24 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
25 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Ekbacken, Flugsätter. Medtag kaffekorg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Krantz. Kyrkkaffe i Hemgården
 Rönö 09.30 Friluftsgudstjänst i Segerbo, Krantz. Medtag kaffekorg
28 SÖNDAGEN FÖRE PINGST 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Krantz
 Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Krantz

GUDSTJÄNSTER

JUNI

  4 PINGSTDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, Charla Gospel, Motala 
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg
  6 Nationaldagen 08.00 – 08.05 Ringning i kyrkornas klockor
 Östra Stenby 18.00 Nationaldagsfirande för Vikbolandet
  7 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

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

De kyrkliga syföreningarna
Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00 

1/3, 5/4, 3/5 (årsmöte), 6/9, 4/10, 1/11, 6/12
Kontaktperson: Doris Borén, tel 0125-504 99

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00 
13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12

Kontaktperson: Anna-Karin Johansson, tel 0125-310 33

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00 
20/3, 24/4, 15/5, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12

Kontaktperson: Ulla Jonsson, tel 0125-101 20

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00 
8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 9/8, 13/9, 11/10, 8/11

Kontaktperson: Kerstin Boija, tel 0125-131 41, 070-254 65 47

GUDSTJÄNSTER
23 2 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Krantz. Barnsamling
 Häradshammar 14.00 Högmässa, Krantz
 Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Rönö 16.00 Musikgudstjänst, Torbo
26 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, EFS
30 3 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Enström
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Orgeln i Östra Husby kyrka
Orgeln i Östra Husby kyrka återinvigdes efter omfattande renovering 
söndagen den 2 juni 2013 av ärkebiskopen emeritus Gunnar Weman.

Kontrollant vid renoveringen var organisten Jan H. Börjesson, numera 
domkyrkoorganist i Kalmar. I anslutning till invigningen producerades en 
CD-skiva med Börjesson vid orgeln. Av för oss okända anledningar blev 
skivan kraftigt försenad men i dagarna kommer den till oss.

Jan H Börjesson (f 1969) utbildade till organist vid musikhögskolan i 
Göteborg 1887-1992. Som orgellärare hade han bl.a. Rune Wåhlberg, Hans 
Davidsson, Hans-Ola Ericsson och Jacques van Oortmerssen. 2000-2016 
arbetade han som organist i Sankt Pauli kyrka i Göteborg och är sedan 
2016 organist i Kalmar domkyrka. Jan H Börjesson har konserterat flitigt i 
Sverige och en rad andra länder. Detta är hans sjätte orgel-cd. Han arbetar 
även som sångare, skribent och orgelkonsult. Nedan följer Jan H. Börjessons 
beskrivning av orgeln:

Med sin storlek, sitt akustiskt förnämliga rum, sin klassiska disposition 
och sin högklassiga intonation framstår orgeln i Östra Husby kyrka som en 
av landets viktigaste historiska orglar. Den tidiga romantikens orglar har i 

hög utsträckning ersatts eller byggts om och denna orgel är kanske landets 
viktigaste exponent från epoken ifråga.
Moritz Brosig (1815-1887) föddes i Fuchswinkel i Oberschlesien (nuvarande 
Polen) och valdes 1853 till domkyrkoorganist och domkapellmästare i 
Breslau. Samma år komponerade han sin Fantasi i g-moll opus 9. Stycket har 
i grunden en enkel, tredelad form där ytterdelarna inleds med dramatiska 
figurationer och därefter övergår i fugerade avsnitt. Mellandelen går i 6/8-
takt och inleds skenbart enkelt i en stil som för tankarna till Mendelssohn. 
Ganska snart utvecklas emellertid harmoniken i en betydligt mera komplex 
riktning. 
Christian Heinrich Rinck (1770-1846) räknades som en av sin tids stora 
orgelvirtuoser. Han var elev till Johann Christian Kittel vilken i sin tur 
studerat för Johann Sebastian Bach. 1790 blev Rinck stadsorganist i Giessen 
och 1806 tillträdde han tjänsten som stadsorganist och musiklärare i 
Darmstadt där han också blev slottsorganist 1813 och kammarmusikus 1817. 
Rinck var också en berömd och eftersökt pedagog. Han efterlämnade en 
ansenlig mängd orgelkompositioner. På denna cd framförs hans Variationer 
över ett tema av Corelli, Andante med 8 variationer samt tre av hans 24 
trios. Medan de två förstnämnda verken är uppenbara konsertstycken är hans 
trios komponerade för gudstjänstbruk. 
Felix Mendelssohn (1809-1847) har en relativt liten men synnerligen 
betydelsefull verklista för orgel. Variationsverket Wie groß ist des 
Allmächt´gen Güte tillkom 1823 då Mendelssohn endast var 14 år. Thema 
mit Variationen D-dur var ursprungligen tänkt som en del av en av 
orgelsonaterna men byttes innan utgivningen ut mot en annan sats. Sonate 
V D-dur komponerades som en del av musikförläggaren Charles Coventrys 
beställning av tre Voluntaries för orgel. Denna beställning expanderade under 
arbetets gång och resulterade i de sex orgelsonaterna som komponerades 
1844-45 och fick opustalet 65. Sonaten inleds med en koralliknande sats i 
d-moll, följd av en mellansats i 6/8-takt och en brusande final i D-dur.  
Johann Peter Emilius Hartmann (1805-1900) var son till en violinist och 
organist i Köpenhamn av vilken han undervisades i de båda instrumenten. 
Redan som nittonåring fick han tjänst i Garnisonskyrkan i Köpenhamn. 1843 
utnämndes han till organist i Vor Frue kirke – en tjänst han innehade till sin 
död 1900. Hartmann var jämte Gade en ledande personlighet i Köpenhamns 
och Danmarks musikliv och komponerade stora mängder musik i olika 
genrer i en stil vars rötter står att finna hos Mendelssohn. Hans Fantasi i 
f-moll för orgel komponerades omkring 1837 och fick sitt uruppförande vid 
en konsert i Christiansborgs slottskyrka i Köpenhamn 1838. Stycket har en 
förhållandevis fri form med både solistiska inslag och fugerade partier.
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Georg Wilhelm Heintze (1849-1895) föddes i Jönköping där hans far var 
organist i Kristine kyrka. Redan som 16-åring antogs han som elev vid 
Kungl. Musikaliska akademien. Han fick snabbt ett rykte som orgelvirtuos 
och sändes 1871 att representera Sverige vid en stor orgeltävling i London 
i samband med invigningen av den stora orgeln i Albert Hall. Han 
blev 1880 organist i S:t Jacobs kyrka i Stockholm och valdes 1890 till 
domkyrkoorganist i Lund. Fantasie för Orgel öfver en Koral komponerades 
1868 och är ett av de få exemplen på ett kontrapunktiskt verk av större 
format ur den inhemska litteraturen för orgel från denna tid. 
Gustav Andersson (1797-1872) inledde sin orgelbyggarbana 1815-19 hos 
Pehr Strand i Stockholm. Efter att de stora 1700-talsorgelbyggarna Schwan 
och Schiörlin dött hade ett underskott på orgelbyggare inträtt i landet och 
de unga lärlingarna Pehr Zacharias Strand och Gustav Andersson sändes 
1820 till Tyskland som statsstipendiater för att förkovra sig i konsten. Efter 
studier hos von Knobelauch i Dresden och J G Mende i Leipzig återvände 
Andersson 1823 och satte upp sin verkstad på Kungsholmen i Stockholm. 
Han examinerades och fick sina privilegier 1824 och fortsatte sin verksamhet 
fram till 1859 då han överlät firman på sin son Frans. Gustavs första egna 
verk blev en 9-stämmig orgel till Frösunda kyrka. Den andra orgeln blev ett 
mera ambitiöst verk och byggdes för Östra Husby kyrka på Vikbolandet. Den 
fick 23 stämmor fördelade på två manualer och självständig pedal. Stilistiskt 
befinner sig orgeln i en övergångsfas och har drag både av en kvardröjande 
senbarock och av den tidiga romantik som Andersson tagit del av under sina 
studier i Tyskland. 

1908 genomfördes en försiktig omdisponering av orgeln genomförd av 
Åkerman & Lund, då Gamba 8’ förnyades och Qvintadena 8’ ersattes med 
en Salicional 8’. 1935 utfördes en mera drastisk ombyggnad av A Fehrling. 
Trumpet 8’ och Qvinta 3’ nytillverkades och Trumpet 16’ ersattes med en 
Ters 1 3/5’. Det gamla materialet magasinerades. Vidare pneumatiserades 
hela verket och försågs med ett nytt spelbord. Utförandet var undermåligt 
och 1938 fick Åkerman & Lund i uppdrag att sätta orgeln i stånd. 1971 
rekonstruerades mekaniken och spelbordet av R Jacoby. Han återinsatte 
de magasinerade originalstämmorna och rekonstruerade den försvunna 
Gamba 8’. Pedalomfånget ökades till d1. Den genomslående Fagott 8’ Bas 
magasinerades och är dessvärre nu förkommen.
2013 genomförde Bergenblad & Jonsson en större restaurering då 
mekaniken och delar av spelbordet rekonstruerades. De gamla kilbälgarna 
återinkopplades och lufttrycket återställdes till 85mmVp. Gamba 8’ och delar 
av Qvintadena 8’ rekonstruerades och de ursprungliga rörverkstungorna 
återinsattes. En genomslående Fagott 8’ Bas från orgeln i Västra Husby 
kyrka, byggd av Carl Hanner 1837, fanns tillgänglig och fick ersätta den 
försvunna originalstämman.

Foto: Rolf Johansson
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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som 
 lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger mjölk, vilket leder till en inkomst, 
stärkt självkänsla, skolgång och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 
 Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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Internationellt arbete
Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida 
kristna kyrkan. I det nätverk möts människor från olika kulturer världen på en 
gemensam grund, tron på Jesus Kristus.

Mission handlar om att vara en gränsöverskridande kyrka, en kyrka som 
spränger gränser och som är i rörelse. En kyrka i mission är en kyrka som vå-
gar, en kyrka i solidaritet, en kyrka som inte lever inkrökt i sig själv utan som 
finns till för världens skull.

Mission är en av hörnstenarna i Svenska kyrkans uppdrag. Det handlar om att 
vi inte är oss själva nog eller slår oss till ro där vi står. Uppdraget handlar om 
att gå någon annanstans för att nå ut till andra och möta nya människor. I vår 
vardag, i det nära mötet med andra inom församlingens gränser, vill vi tillsam-
mans utvecklas i vår tro och lära om livet. 

Varje kultur, varje tradition, varje människa, varje generation, varje nation, 
varje religion, varje församling är gränser, som trons kyrka överskrider. Om 
denna gränsöverskridande kyrka handlar mission.

Mål för fastekampanjen 2017: 35 miljoner kronor
Fasteinsamlingen startade den 26 februari. Söndagarna 19 mars, 
2 april och 9 april  går kollekterna vid våra gudstjänster till detta viktiga 
ändamål. 

Lokalt engagemang i våra församlingar  annonseras i 
NorrköpingsMagazinet, på instagram, facebook och hemsidan.

ko-effekten i 7 steg
Familjen ansöker om en dräktig 

kviga från kyrkan.

En i familjen får utbildning i hållbart
 jordbruk och koskötsel. 

 Om kvinnan är den som får utbildning 
och ansvar för kon, kan detta bidra 

till att stärka kvinnans ställning 
i samhället.

En trygg inkomst gör att 
barnen kan gå i skolan. 

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor, 
vattenrening och biogasanläggning, eller annat som 

familjen behöver.

Kon får kalvar, som skänks vidare till 
andra familjer genom kyrkan. Övriga 

kalvar kan familjen sälja. 

 Kon ger mjölk som de kan dricka 
och sälja.

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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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
Övningar givna tillfällen under våren, därefter kontinuerligt när körledare finns
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SOMMARJOBBA 
PÅ KYRKOGÅRDEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi söker skolungdomar från 15 år och uppåt 
Timanställning, en eller flera veckor i sommar 

 

Information och intresseanmälan:  
Prosten Torbjörn Sjöberg 0125 – 506 07 
 

 

 

VÅRSTÄDNING
Våra kyrkvaktmästare meddelar att 
vårstädningen på våra kyrkogårdar 
ska vara avslutad till den 1 maj. Under 
samma period ska gravrättsinnehavare 
ta bort ljuslyktor och övriga 
dekorationer.  Observera att glasburkar 
inte får användas som vasar på grund 
av olycksfallsrisken. Plastblommor får 
inte förekomma. Ljuslyktor som inte 
tagits bort kommer att tas bort av 
kyrkogårdsförvaltningen, som inte tar 
ansvar för märkning av lyktorna. De 
återfås genom personligt besök till 
gravsmyckningshelgen i november. 

Torbjörn Sjöberg

Kyrkogårdarna
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2017: Reformationsåret 
2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det är 500 år sedan 
Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på porten till Slottskyrkan 
i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens mest 
dramatiska omvälvningar. 

Plantera ett träd
”Även om jag visste att 
jorden skulle gå under 
i morgon, skulle jag 
plantera ett äppelträd 
idag!” 
Citatet ovan brukar 
tillskrivas Martin Luther, 
även om det troligen 
inte alls är han som har 
sagt det. Och även om 
han inte har sagt det, 
kommer stiftet att, under 
reformationsåret, både 
plantera och skänka 
”Lutheräpplen”.
Den 23 maj kommer stiftet att bjuda in vaktmästare och fastighetsskötare 
runt om i våra församlingar till en invigning av den nya äppellunden i 
biskopsgårdens trädgård. Inbjudan kommer att gå ut via mail till dem det 
gäller.
I samband med detta kommer varje församling att erbjudas ett äppelträd 
att plantera ”hemma”. Äpplet, som ännu inte har något namn, är en helt ny 
sort, som tagits fram på Balsgård i Skåne, och som stiftet nu alltså adopterat 
som sitt. Sorten kommer sedan att marknadsföras och säljas av Billbäcks 
plantskola.

Lutheräpplet Gratia

Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017

Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka 
som ska företräda dem de kommande fyra åren.  

 kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkomötet, Svenska kyrkan nationellt 
Stiftsfullmäktige, Svenska kyrkan regionalt  

Kyrkofullmäktige, Svenska kyrkan lokalt 

Vi tillhör valkrets: Linköpings stift, nordöstra
Norrköpings pastorat

Östra Vikbolandets pastorat
Västra Vikbolandets församling

Söderköping S:t Anna församling
Östra Ryds församling

Åtvids församling
Valdemarsvik-Ringarums pastorat

Läs mer om kyrkovalet på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
2016
13/11 My Ina Karlsson, Högstad
26/11 Sven Erik Anton  Nilsson, Stensö gård Sjövillan
26/11 Melker Emanuel Hermansson, Norrköpings S:t Olof
2017
21/1 Theo Mikael Brofeldt, Norrköpings S:t Johannes

KONFIRMATION
2016
9/7 Elin Johansson, Ängebyvägen 23
 Johan Månsson, Stensövägen 14

VIGSEL
2016
18/11 Sara Engström, Falketorp 3 och Olof Andersson, Falketorp 2 
2017
7/1 Charlotte Stein och Anton Jonzén, Kärna församling

BEGRAVNING
2016
13/11 Dagmar Koczy, Wijkagården, 85 år
25/11 Margareta Heinemark, Vicklö 1, 94 år
9/12 Annita Solmell, Ängebyvägen 20, 82 år
15/12 Leonhard Kalju, Wijkagården, 93 år
16/12 Britt-Marie Georgsson, Gåsätter Lissleäng, 67 år
28/12 Laila Högström, Wijkagården, 81 år
2017
20/1 Anders Roos, Stensätter 2, 79 år
20/1 Magnus Wikgren, Reseberga, 97 år
6/2 Elsie Larsson, Wijkagården, 88 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
2016
13/11 Linus Rickard Micael Johansson, Ömanstorp 
19/11 Minou Inga-Lill Sofia Engström, Brytsbo Västergård
 3/12 Hugo Thomas Henry Wallstedt, Norrköpings S:t Olof
2017
11/2 Moa Emilia Hägerström, Norrköpings S:t Johannes

BEGRAVNING
2016
16/12 Hans Andersson, Håkantorp Trännkärr, 72 år
2017
12/1 Maj Druid, Norrköpings Borg, 91 år
27/1 Per Swahn, Möddebo, 80 år

De kyrkliga handlingarna
Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning

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

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

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

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



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

Komminister
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 torsdagar, fredagar
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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