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Fastan ger Jesu intåg Fastan ger Jesu intåg 
en annan tonen annan ton
Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 
Hosianna i höjden! (Matt. 21:9)

Årets passionsläsningar är hämtade från Matteusevangeliet. Det gör att 
palmsöndagens evangelieläsning är densamma som på första advent vars 
stående evangelium också kommer från Matteus. Vid båda tillfällena är det 
Jesu intåg i Jerusalem på en åsna – en av Bibelns kändaste berättelser – som 
är i fokus.

Men tonen och sammanhanget är två olika: vid första advent är det julens 
glädje och förväntan som nalkas, med Betlehems stall, änglasången och 
herdarnas hyllning som mål. På palmsöndagen – tröskel mellan fastan och 
Stilla Veckan – är det korset, smäleken och döden på Golgata som hägrar. 
Det är sammanhanget som ger palmsöndagens evangelium en helt annan, 
dovare ton. Ändå visar det hur motsägelsefullt nära Jesu högsta och lägsta 
stund är varandra. Men det är just den motsägelsen som hela den kristna tron 
bygger på: en tro som över huvud taget är full av motsägelser och paradoxer 
som likväl gör det möjligt för oss att tro.

Men trots detta är det inte Golgata och dess kors som är vårt mål därför att 
den som där lider och dör inte är en dödlig människa enbart – utan Gud 
själv. Därför finns det en fortsättning och det är den som är målet för vår 
fastevandring – den Tomma Graven och änglarnas glädjerika ord: ”Han är 
inte här, han lever!” (Matt. 28:6/Sv.Ps 742).

Detta är vare sig myt eller historisk kuriosa. Det handlar om Jesus och det 
handlar om oss. Genom dopet har vi fått löfte om en fortsättning också för 
egen del där vi får dela Jesu gudomliga liv med honom, både här och nu och 
vid tidens slut. ”Då skall ingen död, ingen klagan och ingen smärta finnas 
mer. Ty det som en gång fanns kommer då vara borta.” (Upp 21:4)

Peter Fransson, komminister

Stilla veckanStilla veckan
8 april8 april
19.00 Östra Husby kyrka19.00 Östra Husby kyrka

Passionsgudstjänst med orgelmusik

19.00 Rönö kyrka19.00 Rönö kyrka

Passionsgudstjänst med orgelmusik

10 april (Långfredagen)10 april (Långfredagen)
15.00 Östra Ny kyrka15.00 Östra Ny kyrka

I nionde timmen. Musikgudstjänst på Långfredagen, 
Fransson, Martin Riessen, orgel

18.00 Östra Husby kyrka18.00 Östra Husby kyrka

Gravläggningsgudstjänst. Martin Riessen framför 
orgelverk av J S Bach

11 april (Påskafton)11 april (Påskafton)
23.30 Rönö kyrka23.30 Rönö kyrka

Påsknattsmässa

12 april (Påskdagen)12 april (Påskdagen)
11.00 Östra Husby kyrka11.00 Östra Husby kyrka

Högmässa med sång av Kyrkokören

11.00 Jonsbergs kyrka11.00 Jonsbergs kyrka

Högmässa med sång av JÖR-kören

14.00 Östra Ny kyrka14.00 Östra Ny kyrka

Högmässa med sång av JÖR-kören

13 april (Annandag påsk)13 april (Annandag påsk)
11.00 Häradshammars kyrka11.00 Häradshammars kyrka

Högmässa
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LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr (betalas i entrén)

Onsdag 11 mars
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) 

Välkomna!Välkomna!

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Torsdagar i jämna veckor kl 11.00-13.00 i Gyllingegården, Östra Husby

Vårens träffar: 5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april 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

Östra Ny kyrka 8 mars (2 söndagen i Fastan)
14.00 Temagudstjänst – kvinnliga psalmförfattare

Torbo, de koster, A-C Hallgren, JÖR-kören

Jonsbergs kyrka 15 mars (3 söndagen i Fastan)
11.00 Familjegudstjänst. Kaffe i Hemgården med efterföljande FÖB:s årsmöte.

Passionspredikningar
11/3 kl 19.00 Östra Ny i Nygården, Fransson

18/3 kl 19.00 Rönö, Fransson
25/3 kl 19.00 EFS missionshus Ö. Husby, Fransson

Passionsgudstjänster Stilla veckan
8/4 kl 19.00 Östra Husby

Passionsgudstjänst med orgelmusik, Sjöberg, Riessen
8/4 kl 19.00 Östra Ny

Passionsgudstjänst med orgelmusik, Fransson, de Koster

Skärtorsdagens mässa
9/4 kl 19.00 Östra Husby

9/4 kl 19.00 Jonsberg 

Bach-to-weekendBach-to-weekend
Vid två fredagar i mars bjuder vi in till After Work med orgelmusik i två av våra kyrkor.

Fredag 20 mars kl 18.00 i Rönö kyrka

Fredag 27 mars kl 18.00 i Östra Ny kyrka

Martin Riessen framför kompositioner av Johann Sebastian Bach 
(vars födelsedag infaller den 21/3) på de historiska orglarna och 

kyrkoväktare Roberth Zitman ansvarar för måltidstraktering.

I början av mars kommer vi att dela ut en folder med närmare information 
om hela musikutbudet i pastoratet under vecka 13, då vi fokuserar på 

Bach och hans oöverträffade musik.
Varmt välkomna!
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KYRKANS BARNGRUPPER
VÅREN 2020
i Gyllingegården, Östra Husby

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp 
 Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem 
	 inte”.	Samling,	berättelser,	sång,	fika,	teater	mm.
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
Khuloud och Hala

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

Familjegudstjänst med barngruppernas medverkan
Bönsöndagen den 17 maj kl.11.00 i Östra Husby kyrka

JonsbergJonsberg
Lördagen den 28 mars kl 14.00

Kyrkliga syförening inbjuder till
Vårauktion - lotterier-kaffeservering i Hemgården 

Alla varmt välkomna!

Kostnad: 400 kr per person

Anmälan (som är bindande):
0125-240 50 (röstbrevlåda) senast den 13 maj

Onsdagen den 27 maj

NATIONALMUSEUM
”Byggnaden efter renoveringen”

Avfärd från Gyllingegården kl 07.45
Hemkomst ca kl 19.00

FÖRSAMLINGSRESAN

Östra Husby kyrka Tisdag den 31 mars kl 17.30 (OBS! dag)
Familjegudstjänst med barngrupperna

Följ med till Jerusalem och ät kvällsmat!Följ med till Jerusalem och ät kvällsmat!
Tisdagen den 31 mars kl. 17.30 är det påskvandring i Östra Husby kyrka.

Vi möter lärjungar och ögonvittnen som berättar för oss om allt som hände 
från palmsöndagens intåg i Jerusalem till påskdagens uppståndelse!

Efteråt blir det kvällsmat i Gyllingegården, 
till denna behöver vi din anmälan senast 24 mars, tel 0125-240 50.

Alla är välkomna!



Musik i Östra Vikbolandets pastorat mars-majMusik i Östra Vikbolandets pastorat mars-maj
Söndag 8 mars kl 14.00 i Östra Ny kyrka 
På internationella kvinnodagen firas gudstjänst med temat ”Kvinnliga 
psalmförfattare” JÖR-kören, Ann-Christin Hallgren, Henric de Koster, Roberth 
Zitman och Tore Torbo

20 mars kl 18.00 i Rönö kyrka
After Work med orgelmusik (se sid 4)

Lördag 21 mars kl 18.00 (OBS Tiden) i Häradshammars kyrka
Johann Sebastian Bachs födelsedag firas med musikalisk helgsmålsbön. 
Martin Lissel, baryton, Tessan-Maria Lehmussaari (årets Jenny Lindstipendiat), 
sopran, Martin Riessen ackompanjerar på Schiörlinorgeln från 1821.
Enkelt kyrkkaffe serveras efteråt.

Söndag 22 mars kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Kyrkokören medverkar i Jungfru Marie Bebådelsedags högmässa och sjunger verk 
av bl a Bach och 250-årsjubilerande Beethoven. Som postludium framförs Bachs 
Magnificatfuga på Gustaf Anderssonorgeln från 1826. 
Efteråt bjuder syföreningen på våfflor i Gyllingegården.

Söndag 22 mars kl 14.00 i Rönö kyrka
Högmässa med sång av JÖR-kören under ledning av Ann-Christin Hallgren

27 mars kl 18.00 i Östra Ny kyrka
After Work med orgelmusik (se sid 4)

Söndag 29 mars kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Orgelkonsert med professor Ralph Gustafsson, som framför verk av Bach, Rinck 
och Mendelssohn

Söndag 5 april kl 14.00 i Östra Ny kyrka
JÖR-kören sjunger under ledning av Ann-Christin Hallgren i Palmsöndagens 
gudstjänst. Våfflor serveras efteråt.

Långfredag 10 april
11.00 i Häradshammars kyrka
Kyrkokören medverkar under Martin Riessens ledning
18.00 i Östra Husby kyrka
Orgelmusik av Johann Sebastian Bach framförs av Martin Riessen vid 
Långfredagens gravläggningsgudstjänst
Herzlich tut mich verlangen BWV 727
O, Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622
Passacaglia c-moll BWV 582

Påskdagen 12 april
11.00 i Östra Husby kyrka
I Påskdagshögmässan  medverkar Kyrkokören i Östra Husby kyrka
11.00 i Jonsbergs kyrka
I Påskdagens högmässa medverkar JÖR-kören

Söndag 10 maj kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
JÖR-körens Vårkonsert Ann-Christin Hallgren dirigerar och Martin Riessen 
ackompanjerar

Pingstdagen 31 maj kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Pastoratssammanlyst festhögmässa med avslutningsfest för årets konfirmander. 
Kyrkokören, JÖR-kören, Ann-Christin Hallgren och Martin Riessen m fl medverkar.

 



10 11

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

APRIL

  1 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Sjöberg
  5 PALMSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30  Gudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Sjöberg, Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören. 
   Efterföljande våfflor
  8 Wijkagården 11.00 Mässa, Fransson
 Östra Husby 19.00 Passionsgudstjänst, Sjöberg
 Rönö 19.00 Passionsgudstjänst, Fransson 
  9 SKÄRTORSDAGEN
 Östra Husby 19.00 Skärtorsdagsmässa, Sjöberg, Enström
 Jonsberg 19.00 Skärtorsdagsmässa, Fransson
10 LÅNGFREDAGEN
 Östra Husby 18.00 Långfredagens kvällsgudstjänst, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Långfredagsgudstjänst, Sjöberg, kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Långfredagsgudstjänst, Fransson
 Östra Ny 15.00 Musikgudstjänst vid korset/Nionde timmen, Fransson, Riessen
11 PÅSKAFTON
 Rönö 23.30 Påsknattsmässa, Sjöberg
12 PÅSKDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, Enström, K. Youssef, H. Youssef, kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, de Koster, Hallgren, JÖR-kören. Kyrkkaffe
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson, Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören
13 ANNANDAG PÅSK
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Fransson
15 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
19 2 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
22 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, EFS
26 3 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson. Vårlunch i Hemgården
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson

MARS

  1 1 SÖNDAGEN I FASTAN
 Östra Husby  11.00 Högmässa, Sjöberg. Fröbytardag
 Jonsberg 11.00  Gudstjänst, Torbo. Sopplunch i Hemgården
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  8 2 SÖNDAGEN I FASTAN
 Häradshammara 11.00 Gudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Temagudstjänst, Torbo. Kvinnliga psalmförfattare. 
   de Koster, JÖR-kören, A-C Hallgren
 Rönö 18.00 Högmässa, Enström
11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, V. Vikbolandets församling
 Östra Ny 19.00 Passionspredikan i Nygården, Fransson
15 3 SÖNDAGEN I FASTAN
 Östra Husby 11.00 Högmässa,Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Familjegudstjänst, Fransson. Kaffe i Hemgården med  
   efterföljande FÖB:s årsmöte.
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Sjöberg
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
 Rönö 19.00 Passionspredikan, Fransson
21 Häradshammar 18.00  Helgsmålsbön med musik, Fransson, Riessen, M. Lisell, 
   Tessan-Maria Lehmussaari. Enkelt kyrkkaffe
22 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo, kyrkokören. Kyrkliga syföreningen bjuder 
   till kyrkkaffe med våfflor och lotterier
 Jonsbergs 11.00 Högmässa, Fransson. Våfflor i Hemgården
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson, Riessen, Hallgren, JÖR-kören. 
   Kyrkkaffe med våfflor i Bygdegården
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
 Östra Husby 19.00 Passionspredikan i EFS missionshus, Fransson
29 5 SÖNDAGEN I FASTAN (sommartid)
 Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, professor Ralph Gustafsson
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg, Landgren. Våfflor i kyrksalen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson
31 Östra Husby 17.30 Påskvandring, Sjöberg,Youssef, Riessen, barngrupperna
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MAJ

  3 4 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg, Efterföljande korvgrillning
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
  6 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Sjöberg
10 5 SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 18.00 Musikgudstjänst ”Vårkonsert”, Fransson, Riessen, Hallgren, 
   JÖR-kören
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
17 BÖNSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, Riessen,K. Youssef, H. Youssef, 
   barngruppernas avslutning
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 10.00 Visning av gamla prästgårdsparken, Björkekinds 
   Hembygdsförening
  11.00 Friluftsgudstjänst, Fransson. Medtag kaffekorg
20 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
21 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Flugsätter, Sjöberg. Medtag kaffekorg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Rönö 09.30 Friluftsgudstjänst i Segerbo, Fransson, Riessen, A-C Hallgren, 
   JÖR-kören. Medtag kaffekorg
24 SÖNDAGEN FÖRE PINGST
 Jonsberg 11.00  Gudstjänst, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Torbo
27 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
30 Östra Husby 14.00 Konfirmationsgudsdtjänst, Sjöberg, Fransson, Riessen, 
   K. Youssef, H. Youssef
31 PINGSTDAGEN
 Östra Husby 11.00 Pastoratssammanlyst högmässa, Sjöberg, Fransson, Riessen, 
   K. Youssef, H. Youssef, Konfirmanderna, kyrkokören, JÖR-kören, 
   A-C Hallgren, Riessen. Efterföljande tårtkalas i Gyllingegården

GUDSTJÄNSTER

JUNI

  1 ANNANDAG PINGST
 Häradshammar 19.00 Mässa, Fransson
  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 Nationaldagen 08.00-08.05 Ringning i kyrkornas klockor
 Östra Ny 18.00 Nationaldagsfirande

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

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

4/3, 1/4 och 6/5 (årsmöte)
Kontaktperson: Doris Borén 0125-504 99

JONSBERG - ANDRA MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
9/3, 6/4, 11/5 och 8/6

Kontaktperson: Margareta Herrström Persson 0125-200 87

ÖSTRA NY - TREDJE MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
16/3, 20/4 och 18/5 

Kontaktperson: Kerstin Karlsson 0125-100 86

RÖNÖ - ANDRA ONSDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
11/3, 8/4, 13/5 och 10/6

Kontaktperson: Kerstin Boija 0125-131 41, 070-254 65 47
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Tacksamhet!Tacksamhet!
Ett stort tack till internationella gruppen för det fina
och viktiga arbete som ni har utfört under hela året!
Dessutom vill jag tacka syförningen för ert fantastiska 
engagemang. Ni är en klippa.

Gud välsigna er,
Khuloud Youssef
Församlingspedagog/diakoni

Stipendium 2020Stipendium 2020
Östra Husby församlings stiftelse för fornminnesforskning utdelar 
stipendium för forskning eller annat arbete om Vikbolandet och dess 
kulturhistoria. Stipendiet på 10.000 SEK skall i första hand gå till 
yngre personer. Sökande ska tillhöra Svenska kyrkan.

Ansökan och dokumentation ska vara stiftelsen tillhanda senast den 
31/3 under adress:
Östra Husby Församlings Stiftelse för fornminnesforskning
Gyllingegården, Ekkällavägen 2 A
610 24 Vikbolandet.
Kontaktperson: Torbjörn Sjöberg, tel 0125-506 07

Ung i den världsvida kyrkan Ung i den världsvida kyrkan 
Välkommen att söka till Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den 
världsvida kyrkan!

Ung i världsvida kyrkan är ett nationellt utbytesprogram. Du som är 
mellan 18 och 30 år kan bli stipendiat och får då dela en annan kyrkas 
vardag i Costa Rica, Filippinerna eller Tanzania.

Programmet löper över ungefär ett år för stipendiater i Linköpings 
stift. Du åker ut under hösten och är borta under 3 månader. När 
du kommer hem kommer du att erbjudas en 50% anställning under 
första halvåret  och arbeta med att sprida dina erfarenheter i 
Linköpings stift.

Den sedvanliga Den sedvanliga 
 Julfesten Julfesten
gick av stapeln onsdagen den 15 januari med 
god tillslutning. Vi detta tillfälle avtackdes 
officiellt kyrkorådets ordförande Kaj Nielsen 
som avgick vid årsskiftet.

Torbjörn Sjöberg

Var med och fira
de första 900 åren! 
Lördag 30 maj 2020 fylls 
Domkyrkoparken i Linköping 
med skratt och sång när 
Linköpings stift fyller 
imponerande 900 år (minst)! 
Musik, utställningar, gudstjänst, 
marknad, mat och mycket mer – 
det blir en stiftsfest att minnas! 
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BrödförsäljningBrödförsäljning
Tillsammans kan vi på olika sätt hjälpas åt. Ett sätt är att komma till ICA 
i Östra Husby torsdagen den 26 mars från kl 10.00-18.00 då våra ombud 

säljer hembakade kakor och bröd utanför butiken. 

FRÖBYTARDAG 
 

1 mars 
i Östra Husby 
kyrka kl. 11.00 

 
Ta med en fröpåse eller en stickling  

och lämna när du kommer till kyrkan. 
(Du får gärna ta med flera) 

Efter högmässan tar du  
en fröpåse/stickling med dig hem.  

 
Du är välkommen även  
utan fröpåse/stickling! 

 
Efteråt bjuds på enkelt kyrkkaffe. 

 

Församlingsrådet i Östra Husby församling 

       
 

ÖSTRA VIKBOLANDET 

ACT Svenska kyrkanACT Svenska kyrkan
(tidigare Svenska kyrkans internationella verksamhet) 

Vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen 
för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under 
samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. 
ACT Svenska kyrkan är kyrkans arbete att, tillsammans med mer än 150 
kyrkor i 125 länder världen över, medverka till en bättre tillvaro för männ-
iskor i fattigare länder. 
Kyrkan bidrar till ACT Svenska kyrkan dels med två större insamlingar per 
år (Jul- och Fastinsamlingarna) dels genom att ett antal rikskollekter under 
året går dit. Fasteinsamlingen 2020 startade den 23 februari och pågår till 
den 5 april. Julkampanjen 2019-2020 har genom internationella gruppens 
försäljning och kyrkkaffen inbringat 5057 kr. Förra årets resultat till Fastein-
samlingen blev 9226 kr Stort tack till alla engagerade och alla givare. Du kan 
läsa mer på svenskakyrkan.se/act 

Internationella gruppen i Östra Vikbolandets pastorat genom Johan Bagge

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
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KollekterKollekter
(R)=Rikskollekt 

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

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

8 mars, 2 söndagen i fastan
Diakonin i pastoratet (F)

15 mars, 3 söndagen i fastan
Act Svenska kyrkan (del av 
fastekampanjen) (R)

22 mars, Jungfru Marie bebådelsedag
Sveriges kyrkosångsförbund ½ (R)
Svenska Kyrkans Unga ½ (R)

29 mars, 5 söndagen i fastan
Act Svenska kyrkan (S)

5 april, Palmsöndagen
Act Svenska kyrkan (slut 
fastekampanj) (R)

10 april, Långfredagen
Diakonin i pastoratet (F)

12 april, Påskdagen
ÖHusby: SKUT (F)
Jonsberg: Diakonin i pastoratet (F)

13 april, Annadag påsk
Act Svenska kyrkan (R)

19 april, 2 söndagen i påsktiden
ÖHusby: Gideoniterna (F)
Jonsberg: Diakonin i pastoratet (F)

26 april, 3 söndagen i påsktiden
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS 
(R)

3 maj, 4 söndagen i påsktiden
Svenska Kyrkans Unga i Linköpings 
stift (S)

10 maj, 5 söndagen i påsktiden
Sveriges Kristna Råd (R)

17 maj, Bönsöndagen
ÖHusby: Sjömanskyrkan i Norrköping 
(F)
Jonsberg: Diakonin i pastoratet (F)

21 maj, Kristi himmelsfärds dag
SALT, barn och unga i EFS ½ (R)
Svenska Kyrkans Unga ½ (R)

24 maj, Söndagen före Pingst
Diakonin i pastoratet (F)

31 maj, Pingstdagen
MAF (F)

1 juni, Annandag pingst
Diakonin i pastoratet (F)

Diakonin i pastoratetDiakonin i pastoratet
Vi tar upp kollekt i våra kyrkor och de regleras i tre nivåer. 
• Rikskollekt (R) innebär att Svenska kyrkan centralt bestämt ändamål.
• Stiftskollekt (S) innebär att Linköpings stift bestämt ändamål.
• Församlingskollekt (F) innebär att församlingsrådet bestämmer ändamål.

Under lång tid och ganska ofta har den kollekt församlingsrådet beslutar om 
tillfallit Diakonin i pastoratet. Detta för att visa den lokala förankringen och 
medvetandet om att vi har anledning att hjälpa människor i vårt närområde. 
Diakonin i pastoratet genomförs generellt av präster och församlingspedagog 
genom besök, sjukbesök, samtal, träffar av olika slag. Detta ingår i pastora-
tets verksamhet. Diakonin utövas även av församlingsbor som påtagligt visar 
varandra omsorg och medkänsla.

När vi tar kollekt till diakonin i pastoratet innebär det att vi ber om hjälp 
att hjälpa människor i våra församlingar i ekonomisk mening, alltså dela ut 
bidrag till människor som tillfälligt behöver extra stöd på grund av sjukdom 
eller annat som gör livet svårt. Det innebär att vi kan hjälpa exempelvis en 
barnfamilj med mat. Den vanligaste metoden att hjälpa är att låta de drab-
bade handla i mataffär. Vi ger inte ekonomisk hjälp i form av pengar. 

Det har, inte minst i anslutning till julhögtider och inför sommaren varit och 
är värdefullt att kunna hjälpa familjer som varit och är i behov av det. Nöden 
tar inte semester eller lov utan finns ständigt mitt ibland oss. Detta är ett sätt 
att ”bära varandras bördor” och en förmån där vi visar varandra omsorg. Vi 
kan inte enbart ta församlingskollekter till diakonin i pastoratet men vi gör 
det någorlunda regelbundet så vi inte är nollställda när behovet visar sig. Jag 
är mycket tacksam att församlingsråden helhjärtat och förstående låter oss 
leva med denna möjlighet.

Torbjörn Sjöberg
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FrälsarkransenFrälsarkransen
Frälsarkransar finns att köpa på expeditionen 
i Gyllingegården. 
Frälsarkransen för barn kostar 80 kr.
Frälsarkransen för vuxna kostar 100 kr.
Swisha till 1234523387.

SäkerhetSäkerhet
• I kyrkorna finns brandsläckare, brandfiltar och 

hjärtstartare
• Personalen är HLR-utbildad
• Brandutrustningarna kontrolleras regelbundet

KyrkogårdarnaKyrkogårdarna
Våra kyrkvaktmästare meddelar att vår-
städningen på våra kyrkogårdar ska vara 
avslutad till den 1 maj. Under samma peri-
od ska gravrättsinnehavare ta bort ljuslyk-
tor och övriga dekorationer. Observera att 
glasburkar och glasvasar inte får användas 
som vasar på grund av olycksfallsrisken. 
Plastblommor får inte förekomma. Ljus-
lyktor som inte tagits bort kommer att tas 
bort av kyrkogårdsförvaltningen, som inte 
tar ansvar för märkning av lyktorna. De 
återfås genom personligt besök till grav-
smyckningshelgen i november.

Kyrkkaffe-Aktivitet-GemenskapKyrkkaffe-Aktivitet-Gemenskap
1/3  Jonsberg  11.00
Gudstjänst, Torbo. Sopplunch i Hemgården

15/3  Jonsberg  11.00
Familjegudstjänst. Kaffe i Hemgården med efterföljande FÖB:s årsmöte

22/3  Östra Husby  11.00
Högmässa, Torbo. Kyrkliga syföreningen bjuder till kyrkkaffe med våfflor 
och lotterier

22/3  Jonsberg  11.00
Högmässa, Fransson. Våfflor i Hemgården

22/3  Rönö  14.00
Högmässa, Fransson, Riessen, Hallgren, JÖR-kören. Kyrkkaffe med våfflor

29/3  Häradshammar  09.30
Högmässa, Sjöberg, Landgren. Kyrkkaffe med våfflor

5/4  Östra Ny  14.00
Högmässa, Sjöberg, M. Riessen, Hallgren, JÖR-kören. Kyrkkaffe med 
våfflor i Tingsborg

26/4  Jonsberg  11.00
Gudstjänst, Fransson. Vårlunch i Hemgården

3/5  Häradshammar  09.30
Högmässa, Sjöberg. Korvgrillning

17/5  Östra Ny  10.00
Visning av gamla prästgårdsparken, Björkekinds hembygdsförening
11.00  Friluftsgudstjänst, Fransson. Medtag kaffekorg

21/5  Östra Husby  11.00
Friluftsgudstjänst i Ekbacken, Flugsätter, Sjöberg. Medtag kaffekorg

21/5  Rönö  09.30
Friluftsgudstjänst i Segerbo, Fransson, Riessen, A-C Hallgren, JÖR-kören 
Medtag kaffekorg

31/5  Östra Husby  11.00
Högmässa med konfirmanderna. Tårtkalas i Gyllingegården

6/6  Östra Ny  18.00
Nationaldagsfirande med efterföljande kaffe

MarsMars

AprilApril

MajMaj

 Juni Juni
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En jubilar och hans stora familjEn jubilar och hans stora familj

Johann Sebastian Bach – den europeiska musikhistoriens getingmidja – föd-
des för 335 år sedan, den 21 mars 1685. Vid två veckoslut denna termin, med 
början lördagen den 21 mars, kommer vi att fira och fokusera på Bach. Se 
mer om detta i musikprogrammet. Om Johann Sebastian Bach finns mycket 
intressant att berätta, och här följer en artikel om den stora släkt han föddes 
in i.

Leipzig, 1843. Den 23 april avtäcks, under stor pompa och ståt och med 
översvallande hedersbetygelser, den stora Bachstatyn utanför Thomaskyrkan, 
där Bach var verksam i hela 27 år från 1723 fram till sin död 1750. Bland in-
bjudna gäster finns den 84-årige kompositören och pianopedagogen Wilhelm 
Ernst Friedrich Bach, barnbarn till Johann Sebastian. Man kan fråga sig vad 
för slags tankar som for igenom den åldrige mannens huvud vid detta tillfälle. 
Född år 1759 hade han inga egna minnen av sin berömda farfar, utan allt han 
kunnat känna till var byggt på andrahandsuppgifter från släktingar, framför 
allt fadern Johann Christoph Friedrich ”Bückeburg-” Bach (1732 - 1795), 
och det måste ha känts märkligt för den gamle mannen att nu få höra så 
många lovord yttras över den farfar, som han visste hade behandlats så illa på 
samma plats, av samma myndigheter, ett sekel tidigare. Två år efter statyns 

avtäckande var Wilhelm Ernst Friedrich Bach död, och med honom dog den 
manliga grenen av släkten Bach ut. Ett egentligen ganska osannolikt faktum 
– med tanke på hur barnrika många familjer i släkten Bach varit tidigare, inte 
minst Johann Sebastians. Låt oss stanna upp vid några medlemmar av denna 
stora och för den europeiska musikhistorien centralt viktiga familj.

Släkten Bachs musikaliska namnkunnighet etablerades under 1600-talet i 
det som idag är de östra delarna av Tyskland. I städer som Erfurt, Ohrdruf, 
Eisenach och Arnstadt blir familjenamnet Bach nära nog synonymt med 
yrkesmusiker. De vanligaste yrkestitlarna är Stadtmusikanten, Stadtpfeifer 
och Organisten. År 1693, när en tjänst som hovkapellmästare skulle tillsät-
tas, klargjorde fursten att man behövde ”en Bach”. Familjen Bach var luth-
ersk och blev under 1600-talet en viktig länk i utvecklingen av den lutherska 
kyrkomusiken, och denna utveckling gynnades av att kontakter med andra 
samtida tonsättare var goda. Den store kompositören Johann Pachelbel (han 
som skrev den berömda ”Canon in D”) var mycket nära vän med Johann 
Ambrosius Bach (Johann Sebastians far) och senare fick en ung Johann Sebas-
tian träffa den åldrade mästaren Dieterich Buxtehude (1637-1707) i Lübeck.

Det är en tät och snirklig flora av släktförbindelser och namn att hålla reda 
på, när man inventerar bland Bachfamiljens medlemmar. Sammanhållningen 
i den stora klanen är omvittnad och dokumenterad. Man höll kontroll på, 
men tog också hand om varandra och det var inte ovanligt att nyvuxna söner 
kunde flytta in och bo hos släktingar på annan ort i samband med skolgång 
och högre utbildning. Och, om livet tog svårare vändningar fanns en grund-
murad och solid bredvillighet att erbjuda hjälp. När Johann Sebastian, 10 år 
gammal, blir föräldralös, får han och brodern Johann Jacob flytta in hos den 
äldre brodern Johann Christoph, som just stadgat sig och fått organisttjänst 
i Ohrdruf, och där fick de unga bröderna genom sin brors försorg både mat, 
husrum och musikundervisning. Senare, efter avslutad gymnasieutbildning i 
Lüneburg, erbjuds Johann Sebastian att flytta in i ett (ännu bevarat) hus på 
Kohlgasse i Arnstadt. Släkten Bach ägde detta hus i 45 års tid, 1687-1732, 
och Johann Sebastian bjöds in av sin faster, som var änka efter Johann Am-
brosius’ tvillingbror Johann Christoph Bach – som ej skall förväxlas med 
vare sig den äldre brodern i Ohrdruf, eller med den ännu äldre släkting som 
var organist i Georgenkirche i Eisenach. Långt senare ställde två av Johann 
Sebastians söner upp som lärare åt en yngre släkting: Både Carl Philipp 
Emanuel och Johann Christian Bach undervisade sin brorson Wilhelm Ernst 
Friedrich (han som fick uppleva statyavtäckningnen år 1843) och gav honom 
mycket goda musikaliska grundkunskaper.
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En annan Bachsläkting, som förtjänar ett särskilt uppmärksammande, inte 
minst ur ett svenskt perspektiv, är Johann Sebastians nyssnämnde bror Jo-
hann Jacob. Han var tre år äldre än Johann Sebastian, och flyttade med tiden 
från Ohrdruf till Halle. År 1704 drog Sveriges kung Karl XII med sin armé 
genom Sachsen och den får man anta äventyrligt lagde Johann Jacob lät sig 
anställas som hautboist (militärmusiker med lägst underofficers tjänsteställ-
ning) i den karolinska krigsmakten. År 1709 stod slaget vid Poltava, där Tsar 
Peters armé besegrade den svenska hären. Många svenska soldater och office-
rare togs som krigsfångar och fördes till Ryssland. Kung Karl flydde till Tur-
kiet och i hans följe fanns hautboisten Johann Jacob Bach. Man slog sig ner i 
staden Bender. 1712 tvingade det minst sagt kärva ekonomiska läget kungen 
att hemförlova stora delar av sin trupp och uppvaktning till Stockholm. I och 
med den militära anställningen hade Stockholm blivit Johann Jacobs formella 
hemort och således kom hemförlovningen att innebära ”hemresa” till ett 
Stockholm han aldrig tidigare vistats i. Han bosatte sig i huvudstaden år 1713 
och tjänstgjorde där som hovkapellist. I Stockholm förblev han fram till sin 
död 1722.

I Tyska S:ta Gertruds församlings arkiv i Stockholm finns ett gammalt kvitto 
bevarat. Kvittot verifierar kostnader för det av myndigheterna påbjudna 
firandet av att kungen ”återkommit till kristenheten”, dvs att Karl XII klarat 
sig helskinnad ur den så kallade ”Kalabaliken i Bender”. Kvittot är daterat i 
januari 1714 och bekräftar att Herr Fichtelius å Tyska Församlingens vägnar 
utbetalat arvode för trumpetspel från Tyska kyrkans torn. Undertecknandet 
är gjort av ”Johann Jacob Bach, Trompeter”. Så får ett stycke svensk historia 
och familjen Bach korsa sina vägar. Det finns inget minnesmonument över 
denne Johann Jacob, varken bostadsadressen i Gamla stan, eller gravplatsen 
är utmärkta eller synligt uppmärksammade. I jämförelse med vad många 
andra uträttat i Fru Musicas namn så intar Johann Jacob Bach visserligen 
inte första plats i främsta led, men vore det inte en god utmaning att söka rätt 
på dessa platser och förse dem med någon form av minnesmärke? Det skulle 
vara hälsosamt bildande för alla, såväl infödda Stockholmare som gästande 
Bachbeundrande från när och fjärran.

Martin Riessen

I mars 2019 utkom en roman av Olaf Schmidt med titeln ”Der Oboist des 
Königs – Das abenteuerliche Leben des Johann Jacob Bach” (Galiani Verlag, 
Berlin)

Måndag 27 januariMåndag 27 januari
- Förintelsens Minnesdag- Förintelsens Minnesdag
En minneshögtid med musik och recitation genomfördes i Östra 
Husby kyrka. Martin Riessen, orgel och Margareta Gustavsson, 
recitation framförde Oskar Lindbergs Musik till Jobs bok från 1928. 
Den 27 januari 1945 befriades KZ Auschwitz-Birkenau av sovjetiska 
trupper. Enligt beslut i FN är 27 januari internationell minnesdag.

I anslutning till denna högtid skrev vår församlingspedagog Khuloud 
Youssef följande rader:
Ingen har rätt att förinta ens livoavsett skälen, hela världen minns 
förintelsen eller folkmord under andra världskriget som nazisterna 
utförde 1933-1945 på sex miljoner judar och ca sju miljoner andra 
människor.
Vi får inte glömma bort kristna folkmord (Seyfo) i Osmanska Turkiet 
1915- 1923 under första världskriget, Armeniska folkmord eller 
framför allt assyrier, syrianer, kaldéer och greker.
Allt elände i världen speglar sina skuggar på människorna och i 
samhället, dessutom våld leder bara till våld.
Svenska kyrkan och alla kyrkor strävar efter frid och fred i hela världen 
för allas trivsel.

TACK - projekt julaftonskör!TACK - projekt julaftonskör!
Försöket med ”projekt julaftonskör” utföll med stor framgång. Många 
sångare, från både när och fjärran, kom till Östra Husby kyrka och 
genomförde en strålande körinsats vid julaftonens midnattsmässa. Vi 
säger Stort Tack och Välkomna åter nästa jul!

Martin Riessen
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Det finns flera olika sätt att begrava avlidna, och de har förändrats 
med tiden vartefter traditioner, tekniska förutsättningar, män-
niskors ändrade boende o.s.v. förändras. Men den genomgående 
tanken är förstås att de efterlevande söker ett sätt att finna en 
personlig plats att sörja och minnas och att begravningsplatsen ska 
vara stillsam och värdig. Ibland är den mycket personlig och ibland 
mer anonym.

Norrköpings Pastorat har givit ut en informationsbroschyr där olika 
alternativ kortfattat beskrivs. Den finns att hämta på Kyrkans Hus, 
Krematoriet, begravningsbyråer och vissa kyrkor.
Därifrån hämtar jag följande beskrivningar av några alternativ, men 
det finns flera. Denna uppräkning ska bara ses som en översikt och 
kort sammanfattning av de vanligaste. 
Kostnader, rätt till utsmyckning, gravstenar, namnskyltar, vårdan-
svar m.m. varierar mellan de olika alternativen. Med gravrätt menas 
att en person (gravrättsinnehavare) har ansvar för att graven hålls i 
ordnat och värdigt skick samt tar på sej de kostnader som vanligen 
uppstår.

KISTGRAVPLATS
Med gravrätt. Gravsättning av kistor och urnor. Får smyckas med 
enligt innehavarens önskan. Detta är alltså den traditionella graven. 
URNGRAVPLATS
Med gravrätt. Endast urnor. Får smyckas med gravvård och växter.
MINNESLUND
Gemensam, anonym gravplats utan gravrätt. Gravsättningen sker 
utan närvaro av de anhöriga.
ASKGRAVPLATS
En skötselfri gravplats med begränsad gravrätt. Anhöriga får när-
vara vid gravsättningen.
ASKGRAVLUND
Gemensam gravplats utan gravrätt där namnskylt sätts upp på anvi-
sad plats. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Johan Bagge

Taxa och gravskötselalternativ 2020
(en möjlighet för den som inte själv kan sköta sin grav)
 
Alternativ 1 – endast skötsel
Enplatsgrav/urngrav 375 kr
Flerplatsgrav   590 kr

Alternativ 2 – sommarplantering och skötsel
Enplatsgrav/urngrav 485 kr
Flerplatsgrav  750 kr

Alternativ 3 – plantering, skötsel, gravsmyckning Alla Helgonshelgen
Enplatsgrav/urngrav 565 kr
Flerplatsgrav  835 kr

Begravningsplatser - kyrkogårdar
Inom Östra Vikbolandets Pastorat har vi fem kyrkogårdar i anslutning till våra kyrkor. 
På dessa kan man begravas med kista (kistgravplats) eller urna (urngravplats). 
Minneslundar (en gemensam anonym gravplats utan gravrätt) finns på Östra Husby och 
Jonsbergs kyrkogårdar. Utöver dessa förs samtal om ytterligare gravskick, Askgravplats 
och Askgravlund. En kyrkogård har dubbel funktion. Den är dels till för de döda, dels för de 
levande. Det är vår förhoppning att människor upplever våra kyrkogårdar med trivsel och 
att man upplever dem inbjudande och behagliga.
    Torbjörn Sjöberg
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uppgift har det hållits frilufts-
gudstjänster där. Så har så skett 
i mer än hundra år och även i 
detta år, 2020, har ägaren av 
marken, Johan Karlsson, lovat 
oss att tillsammans med Björke-
kinds hembygdsförening få vara 
i  parken och ana historiens 
vingslag, lyssna till vacker fågel-
sång, njuta av vårblommorna 
och fira gudstjänst. Detta äger 
rum den17 maj.

Nedskrivet efter Folke Sandells 
beskrivning av Lisbet Paulsson, 
kyrkvärd i Östra Ny

Foto: Lisbet Paulsson

Prästgårdsparken i Östra NyPrästgårdsparken i Östra Ny
Ett hundratal meter norr om Östra Ny kyrka finns en tämligen unik an-
läggning som vanligen går under namnet Prästgårdsparken. Det är en kulle 
ca 100x70 meter med lite berg i dagen och omgiven av åker och betesmarker. 
På dess krön beläget i södra delen finns en fornlämning av stensättningstyp 
med delvis bevarad kantkedja. Den finns upptagen som nr 98 i fornläm-
ningsregistret från 1979 års inventering. Kullen i övrigt har under mitten av 
1800-talet iordningställts till en regelrätt parkanläggning. Trots att den är 
igenväxt kan anas ett omfattande system av gångar som en gång i tiden var 
sandade. Parken anlades av kyrkoherde Een, som var präst i Östra Ny från 
1846 och till sin död 1891.

I norra delen på en lodrät bergsida finns en ristning med runor som berättar 
om parken. Intressant att det ristades runor för att bevara text på plats och 
för evigt bevarande. Ristningen lyder i översättning:

DENNA KULLE FORDOM FULL AV 
LJUNG OK TALL AR AV EEN KIRKO-
HERDE  FORVANDLAD TILL VAD DEN 
NU AR. VIL DU GIALDA HONOM HANS 
ARBETE OK KOSTNAD SA NIUT AV 
TRADENS SKUGGA OK VARDA DEM. 

Kyrkoherde Een torde ha varit mycket intresserad av växter, örter, buskar, 
träd  då det vid en inventering så sent som 1989-91 gjordes en växtinventering 
och inte mindre än 100 olika arter påträffades och finns förtecknade. Många 
normalt inte vildväxande växter förekommer där och får antas vara rester 
från inplanteringar, som gjorts när parken anlades. Det finns flera exemplar 
av guldregn och silverpoppel. Även vildväxande ängsväxter förekommer.
På en annan bergsida finns en annan ristning med vanliga bokstäver, som 
lyder:

MT 6:33 SÖKER FÖRST EFTER GUDS 
RIKE OCH HANS RÄTTFÄRDIGHET 
SÅ FALLER EDER ALLT DETTA TILL.

Med stenarna framför texten liknar detta ett altare. Framför ”altaret” finns 
en öppen plats där det funnits jordfasta bänkar numera nedfallna. Enligt 
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
2019 
30/11 Lowe Carl Rejsmar, Oklundavägen 4
  7/12 Maria Eleonora Madeleine Agholme, Orrevalla 4 
27/12 Karl August Mikael Johansson, Åtvid
2020
  1/2 Colin Kalle Lagerbäck, Östra Ryd
  8/2 My Anne-Louise Britt Israelsson, Svenneby Björnbåset 2

BEGRAVNING
2019
29/11 Gunbritt Andersén, Sandebovägen 7, 77 år
20/12 Anna-Lisa Sjöberg, Wijkagården, 91 år
2020
17/1 Anna-Greta Blom, Wijkagården, 88 år
29/1 Eva Ahlberg, Lönö 7, 69 år.
31/1 Maritza Fridner, Wijkagården, 85 år
13/2 Anders Hellman , Skenäs, 72 år
13/2 Bertil Moström, Wijkagården, 88 år
14/2 Christina Larsson, Wijkagården, 75 år
19/2 Birgitta Christina Claesson, Talmansvägen 14, 74 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
18/1 Elsa Katarina Thollin, Ömanstorp

VIGSEL
2019
  9/11 Linda Dahlén och Marcus Nyström, Östra Ny Olofstorp

BEGRAVNING
2019
11/12 Ingegärd Larsson, Estorp, 87 år
2020
17/1 Arne Andersson, Jonsberg Nybygget, 70 år
30/1 Michael Bergfeldt, Södermem, 57 år
  7/2 Elisabeth Ståhl, Malmsberg, 45 år
14/2 Sven-Olof  Landstedt, Brytsbo, 68 år
14/2 Margot Bjurström, Norrköpings Borg, 89 år
21/2 Urban Mattsson, Norrköpings S:t Olof, 70 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
Onsdag och torsdag kl 10-12, 13-16
Fredag kl 10-12 

Prästerna kan sökas alla dagar och tider.

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

073-054 86 77

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