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SOMMARLUNCH
Serveras i Gyllingegården
Onsdagen den 25 juni kl 12.00
Anmälan om deltagande endast på telefon 0125-240 50 
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande). 
senast den 23 juni

Välkomna!

Ro och räddning med Jesus
- livets frälsarkrans!
Sommarens kyrkoblad präglas av 
att Gud är god, som alltid, och i 
många fall låter oss uppleva och 
vara med om så mycket. Vi lever 
i Guds fria natur och känner oss 
glada och förväntansfulla inför allt 
det mäktiga som händer i naturen, 
oavsett om det är till lands, till sjöss 
eller i luften. Gud har skapat världen 
genom sitt ord vilket innebär att 
Jesus Kristus är med från början 
till slutet. Vilken gåva att se, höra 
och uppleva allt detta. Ändå är 
det ingenting i jämförelse med att 
leva i gemenskap med Gud själv. 
Johannes döparen, den siste av gamla 
förbundets profeter, visar tydligt 
och klart till Jesus Kristus. Jesus är 
lammet som bar bort världens synd 
och genom att leva i gemenskap 
med Honom ökar vår tro, vårt 

hopp och vår kärlek till honom och 
varandra. Våra gudstjänster är en 
gåva som tydligt visar oss  att Jesus 
Kristus är vårt stora och enda hopp. 
De är till för att vi ska få en tydlig 
gemenskap med Honom, leva i vårt 
dop och se livets goda gåva som ett 
värdefullt lån, med möjlighet att leva 
nära Jesus , till och med i Honom. 
Sommarens regnkappa ger skydd 
mot regnet. Genom gudstjänst, bön 
och bibelläsning tar vi på oss Jesus 
Kristus och får ett skydd för tid 
och evighet. Han skyddar oss när 
vi är vakna och när vi sover. ”Bara 
hos Gud finner jag ro, från honom 
kommer min räddning”.  Psaltaren 
62:2.

Torbjörn Sjöberg

Foto (framsidan): Rolf Johansson

NATIONALDAGEN

6 juni
firas med att kyrkklockorna i våra 
kyrkor ringer kl. 08.00 – 08.05 

Vikbolandets nationaldagsfirande 
sker i Rönö kyrka kl 18.00

Sång av JÖR-kören

~
ANNANDAG PINGST

9 juni
HÄRADSHAMMARS KYRKA

Kl 19.00 Mässa, Norberg

~
MIDSOMMARDAGEN

21 juni
Kl11.00 firas Gudstjänsten i Mauritzbergs 

slottskapell

VÅLLINGSTAD

29 juni
kl 11.00 Friluftsgudstjänst och visning av 

gamla huset med mera. Medtag kaffekorg.

~
GOTTENVIK

29 juni
Kl 18.00 Friluftsgudstjänst vid Gottenviks 

säteri. Ramunderblecket

~
RÖNÖ

6 juli
kl.14.00 firas friluftsgudstjänst hos Elsy och 

Gösta Andersson i Arvidslund
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VIKBOLANDET

12 juli
firas bygdedag, se lokala annonseringar

~
ÖSTRA NY

13 juli
Kl 14.00 firas friluftsgudstjänst i gamla 
prästgårdsparken. Medtag kaffekorg

~
JONSBERG  - ÖSTRA NY -  RÖNÖ

3 augusti 
kl 11.00 firas högmässan på

Capella Ecumenica

Komminister Fredrik Norberg 
och JÖR-kören.

Möjlighet till kaffeköp.
Avgiftsfri båt från Kåreholm 

kl 10.15 och 10.45. 
Skyltning anger parkeringsmöjlighet

~
RÖNÖ

10 augusti
kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Segerbo,

kyrkoherde Matti Peroharju
Kaffe genom Hembygdsföreningens försorg

Musikgudstjänster
Söndag 15 juni kl 18.00 i Östra Ny kyrka
ViN-kören, dir. Henrik Bergion

Söndag 22 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Frans Klingfors med vänner

Söndag 6 juli kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Olof Lilja och Mikael Bruze med vänner

Söndag 13 juli kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
”Sommarlängtan” med Veronica Rosenqvist, sång, Henric de Koster, piano
Söndag 20 juli kl 18.00 i Östra Husby kyrka
”Piano och orgeldueller” Christeer Edoff och Henric de Koster
Söndag 27 juli kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Lisa Tilling, sång och Henric de Koster, klaviatur

Söndag 10 augusti kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Maria Olofsson och Pontus Helander, sång

Söndag 17 augusti kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Lotta Källström med psalmtoppen, Henric de Koster, klaviatur
Söndag 24 augusti kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Fam. Ozolini från Kuldiga, Lettland spelar och sjunger

 

ÖSTRA HUSBY

31 augusti
Kl 11.00 Gudstjänst med stipendieutdelning
Östra Husby församlings stiftelse för forn-
minnesforskning delar ut årets stipendium 

med efterföljande samkväm i Gyllingegården. 
Stipendiet tilldelas Jan Moberg, Kvarsebo

~
ÖSTGÖTADAGARNA

6-7 september
Utöver gudstjänster och evenemang i 

samarbete med företagare och föreningar 
på Vikbolandet är kyrkorna 

öppna kl 09.00-17.00

~
ÖSTRA HUSBY OCH ÖSTRA NY

7 september
Östra Husby kyrka kl 11.00

Kulturmässa. Norberg och församlingsrådet. 
Visning av inventarier.

Östra Ny kyrka kl 14.00
Gudstjänst med efterföljande visning av 

kyrkan och dess inventarier.
Norberg och församlingsrådet

Förtroendevalda Östra Vikbo-
landets pastorat 2014-2017

Församlingsrådet har till ombud för 
SKUT (Svenska kyrkan i Utlandet) valt 
Christina Bergman, Östra Helgestad 1.
Kyrkofullmäktige har valt Christina 
Bergman, Östra Helgestad 1, till 
ordinarie ledamot av församlingsrådet i 
Östra Husby, efter Lars Andersson som 
avböjt sin plats.
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KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2014

i Gyllingegården, Östra Husby med början den 1 september

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp
Ankaret Måndag  kl 13.00 – 15.00 klass 2 - 3
Fyren Måndag  kl 15.10 – 17.00 klass 3
Snäckan Tisdag  kl 13.00 - 15.00 f. klass - 1
Fisken Tisdag  kl 15.00 – 17.00 klass 4 – 6

0125-240 50. (Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden). 
Tala in namn, klass och telefonnummer på röstbrevlådan. 
Har du frågor ringer vi upp, om inte är barnet anmält till 
verksamheten. Anmälan från och med 4 augusti.

Hälsningar
Iréne, Gittan

SOMMARSKOJ
i Gyllingegården, Östra Husby

Tisdag 17 juni kl 09.00 -14.00 för fk och 1:an
Tisdag 17 juni kl 17.00 -21.30 för 4:an – 6:an

Onsdag 18 juni kl 10.00-15.00 för 2:an och 3:an

 Inne- och uteaktiviteter
Vi fixar maten vi äter

 Vi sjunger och har andakt
 och mycket annat roligt tillsammans

Anmäl dig tidigast den 3/6 och senast den 10/6 
till irene.bertilsson@svenskakyrkan.se

eller på telefon 0125-504 50
(begränsat antal platser - först till kvarn!!!)

Meddela barnets namn, ålder, telefon- 
nummer och eventuell allergi.

Vi hör av oss endast då det är fullt och 
ditt barn inte kan delta. Hör du 

inget är ditt barn anmält! 

VÄLKOMNA!
Iréne och Gittan

FÖRENINGEN ÖSTERGÖTLANDS BARN
Föreningen Östergötlands barn är en ideell förening med gamla anor. Den 
bildades med syftet att låta bygga och utrusta länets första barnklinik, 
med hjälp av insamlade medel och donationer. Ordförande var grevinnan 
Alice Trolle som också var ordförande åren 1921-1953. Under åren har 
många större och mindre projekt som gäller barn och ungdomar stöttats, 
såväl enskilda som speciella grupper. FÖB stöder särskilt kroniskt sjuka, 
funktionshindrade eller utvecklingsstördda barn och ungdomar med bidrag, 
utrustning eller lägerverksamhet. Det finns 12 lokalavdelningar. Vikbolandets 
lokalavdelning stöttar och uppmuntrar barn när familjen drabbas av något, 
till exempel sjukdom, handikapp eller dödsfall i familjen. Ordförande för FÖB 
på Vikbolandet är Irene Bjärkse, Långtorp.

Torbjörn Sjöberg
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JUNI

  1 SÖNDAGEN FÖRE PINGST
 Östra Husby 11.00 Högmässa och 60-årsjubileum för 1954 års konfirmander, 
   Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Norberg
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 Nationaldagen 08.00 Ringning i kyrkornas klockor
 Rönö 18.00 Nationaldagsfirande, Sjöberg, JÖR-kören
  8 PINGSTDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg, JÖR-kören
  9 ANNANDAG PINGST
 Häradshammar 19.00 Mässa, Norberg
11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
15 HELIGA TREFALDIGHETS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Norberg
 Jonsberg/Aspö 11.00 Friluftsgudstjänst på Aspö, Torbo. Avgiftsfri båt från Arkösund 
   kl 10.00. Ingen anmälan fordras. Medtag kaffekorg!
 Östra Ny 18.00 Musik i sommarkväll, Norberg, VIN-kören
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
21 MIDSOMMARDAGEN
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst i Mauritzbergs kapell, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa och ”patronatsfest” (=kyrkans invigningsdag), 
   Norberg (Obs! Rökelse används i gudstjänsten)
22 HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg, Frans Klingfors med vänner
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
29 2 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Friluftgudstjänst (Vållingstad), Sjöberg. Visning av gamla huset.  
   Medtag kaffekorg!
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg, Alve Svensson
 Jonsberg 18.00 Gudstjänst på Gottenviks säteri, Sjöberg, Ramunderblecket

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

JULI

  2 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  6 3 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg, Olof Lilja och Michael Bruze 
   med vänner
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Torbo
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst hos Elsy och Gösta Andersson, Arvidslund, 
   Sjöberg
  9 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
13 4 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 18.00 Musik i sommarkväll ”Sommarlingon”, Torbo, 
   Veronica Rosenqvist
 Östra Ny 14.00 Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken, Torbo. 
   Medtag kaffekorg!
16 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
20 APOSTLADAGEN
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg  ”Piano och orgeldueller”, 
   Christer Edoff, Henric de Koster
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg
23 Wijkagården  11.00 Gudstjänst, EFS
27 6 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Norberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Norberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Peroharju
 Östra Ny 18.00 Musik i sommarkväll, Peroharju, Lisa Tilling

PREDIKOTURER OCH 
ANNONSERING

finns endast i NorrköpingsMagazinet 
och på www.ostravikbolandet.se. 

Kyrkobladet kommer ut som tidigare 
4 gånger per år.

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER
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AUGUSTI

  3 KRISTI FÖRKLARINGS DAG 
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Peroharju
 Jonsberg 11.00 Gemensam högmässa på Capella Ecumenica, Norberg, 
   JÖR-kören. Båt från Kåröholm 10.15 och 10.45. 
   Möjlighet till kaffeköp 
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
10 8 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby  11.00 Högmässa, Peroharju
 Jonsberg 18.00 Musik i sommarkväll, Peroharju, Maria Olofsson och 
   Pontus Helander
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst i Segerbo, Peroharju. Kaffe genom 
   hembygdsföreningen
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
17 9 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Peroharju
 Häradshammar 18.00 Musik i sommarkväll, Peroharju, Lotta Källström. Psalmtoppen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Norberg
20 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
24 10 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Norberg, Familjen Ozolini
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
27 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
31 11 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst med stipendieutdelning, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Norberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 18.00 Högmässa, Sjöberg

SEPTEMBER

  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  7 12 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - ÖSTGÖTADAGARNA
 Östra Husby 11.00 Kulturhögmässa, Norberg
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst med efterföljande visning av kyrkan och dess 
   inventarier, Norberg

GUDSTJÄNSTER

Kyrko- 
gårdarna
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. 
Lyktorna återfås genom personligt besök 
till gravsmyckningshelgen i november.

PEHR HÖRBERG
Uffe Folkesson, Finspång, håller på att gå igenom Östergötlands altartavlor 
av Pehr Hörberg. Uffe har alltid med sig Pehr när han besöker kyrkor. 
Risinge med ”Jesu Bergspredikan” år 1808 är magnifik, skriver Uffe. Tänka 
sig att måla en sådan tavla – till en kyrka som ännu inte var byggd – 1849. 
Häradshammars kyrka ”Jesus lärer var dag i templet” är från 1806, den 
första från år 1800 brann. Tavlan i Häradshammars kyrka var den första 
Uffe mötte av Pehr Hörberg. Nu, på äldre dagar utgör Pehr Hörberg ett av 
Uffes stora intressen. Linköpings stiftsbok 1996/1997 har en artikel om Pehr 
Hörberg, betitlad ”Pehr Hörberg – konstnär och bonde”, skriven av Uffe 
Folkesson. Hörberg avled den 24/1 1816, vilket innebär 200 år om två år. 
Uffe påtalar i sitt brev till Östra Husby församling att det i år är 200 år sedan 
Hörberg målade den stora altartavlan, ”Kristi himmelsfärd” i Östra Husby 
kyrka. Vi noterar tacksamt Uffes hälsning och önskan om att på något sätt 
ihågkomma detta. Vi tackar Uffe för omtanken och hälsningen.

Torbjörn Sjöberg
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Välkomna till
Konfirmandinskrivning
2014 vill vi inbjuda er att delta i konfirmation. Vi vill tillsammans med er fundera 

på vad som är viktigt i livet och över hur vi lever våra liv på bästa sätt. Vi vill också 

tillsammans med er uppleva vad det kan innebära att leva som kristen. Upplägget 

under konfirmationstiden kommer att vara upplevelseorienterat.

Konfirmandåret 2014-2015 påbörjas genom inskrivning, i Gyllingegården 

(församlingshemmet) Östra Husby, onsdagen den 3 september kl 19.00. 

Vi återkommer vid inskrivningen med mer exakta tider. Inbjudan vänder sig 

till alla födda år 2000 eller tidigare.

Torbjörn Sjöberg Fredrik Norberg

0125-506 07 0125-504 04

torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se fredrik.norberg@svenskakyrkan.se

Det är inte bara människor som fyller år och firas med kalas - även kyrkor 
har födelsedagar! ”Kyrkmässa” eller ”patronatsfest” är inte så vanliga förete-
elser när kyrkor fyller ojämnt, men vad hindrar väl det?
Jonsbergs kyrka invigdes på midsommardagen, den helige Johannes Döparens 
dag (eg. 24 juni), 1726. Då hade det stått både ett kapell och kyrka på platsen 
sedan innan, och hur länge vet vi inte exakt. Att kyrkan invigdes på midsom-
mardagen innebär att Johannes Döparen är kyrkans ”patron”, skyddshelgon, 
med särskild anknytning till kyrkan.* Johannes firas numera i Svenska kyr-
kan dagen efter, men i år firas hans och kyrkans födelsedag i Jonsberg just på 
midsommardagen istället. 
Detta gör vi med lite extra pompa! Därför blir det gemensam procession runt 
kyrkan, med rökelse och psalmsång, festlig högmässa och ett spännande 
extranummer från orgelläktaren + förstärkt kyrkkaffe. Välkomna!

Fredrik Norberg

* en teori kring sockennamnet Jonsberg är att ”Jon” kommer av just mans-
namnet Johannes, vilket kan innebära att valet av invigningsdag 1726 inte 
var någon slump utan en anknytning till äldre tradition.

Högmässa och 
”patronatsfest” 
i  Jonsbergs 
kyrka 
midsommar- 
dagen kl 11.00
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Upplev Aspö
Söndagen den 15 juni firas 
gudstjänst på Aspö öde-
kyrkogård kl 11.00.

Gudstjänsten bjuder en fin 
skärgårds- och naturupp-
levelse med av giftsfri båt-
färd i vår fina arkipelag. 
Båten avgår från Arkösund 
kl 10.00. Medtag kaffekorg.

Artikeln hämtas från en 
av de gamla Jonsbergs-
tidningarna som vi fått låna 
av Anna-Karin Johansson. 
Tack för lånet!

Torbjörn Sjöberg

 

Östra Husby Kyrkliga 

Syförening - Vinstlista

Eivor Borén 2 kuddar

Åsa Ahldrev hårklippning

Anna Greta Lundström presentkort Stegeborg

Gunilla Jonsson påslakan

Curt Andersson nyckelskåp

Ulla Andersson vävd löpare

Ingegerd Toresson badväska

Göran Hellström stickad kudde

Catarina Ohlsson duk, handbroderad

Siv Karlsson hjärta till hjärta, apoteket

Birgitta Andersson trasmatta

Gunni Jonsson lykta

Ann Marie Folkesson duk, broderad

Sivert Hagdahl presentkort, Väsby blommor

Ingegerd Eriksson kaffeservis

Torgny Eriksson presentkort, ICA Ö. Husby

Barbro Olofsson vävd löpare

Lena Ör Jonsson presentkort Pizzerian Ö. Husby

Ulla Sjöberg matkorg

Lisa Larsson presentkort Ro restaurang
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Historien om den stora
Lyngsjögäddan
- på Vikbolands-mål

I da ska ja tale öm i pricis sanningsenliger historie om hur tess dä geck te 
när Kalle i Sjötorpet, feck öpp den där okristlit store gädda.

Ni ha fälle hört tales öm Kalle i Sjötorpet? Kalle bodde på ett litet ställe, 
som låg nere ve strann å Lyngsjön. Dä låg på höger hann öm Fagerhult å lite 
bört öm Lyngsjöhagen. Unner den tin Kalle levde å regerte, va Lyngsjön en 
räss så stor å feskeriker sjö, nu ä han törrlagder söm ni fälle vet. Kalle hölls 
å feske rätt så mycke, men på siste tin ha de vatt alldeles förgjort te få någe. 
Hanses långrever va åätne när han skulle vetlje döm. Rössjra va tomme, så 
han tänkte att själve skrutt ha komme i sjön.

Men säna en da feck han si ett stort spektakel söm låg å solte sej ner i vassa. 
Kalle grunna på, öm dä kunne vare nått gammeltestamentligt odjur eller 
öm dä va själve Skirgubben söm ha komme ner i frå Skirsjön. Si dä ska ju 
finns unnerjordisk förbinnelse mellan båge sjöa. Kalle gick där å grunna på, 
hur han skulle bäre sig åt för te få öpp dä där odjuart. Så en da geck han 
bört te smejja hos nämman i Tömte, å sme säj en stor järnkrok mä hullinger 
på. Te Fagerhult geck han säna, å lånte ett par oxtömmer, söm han bann 
ihop. Te bete satt han på en feter fläsksjok, för han tänkte att dä skulle bli 
lite nymodiger mat ifall dä va Skirgubben han skulle fånge. Nu höta han höl 
å slog ner en grover ekstölpe nere ve stranna, gjorde fast ene änn å tömma, 
säna rodde han ut så långt tömma räckte å kaste i kroken.

När han kom ner te stranna näste möra feck han si att stölpen stod å vickte 
fram å tebakers. Han tog tag i tömma å tog fotspjärn å drog, men dä va 
söm te dra i berget. Då slog han ner en stölpe te å kilte faste n mä ett par 
stenfliser. När han gjort dä, skente han te Fagerhult å lånte ett par oxe. 
Han satt fast i järnkejje i oxuket å lerke fast tömänn ina. Säna piske han 
på oxa, å oxa di tog i så rygga sto g söm sprättböge på döm. Dä va söm di 
skulle dratt dä störste sten lasse öppför Köpperslagerbrinka. Män dä va ett 

par fjortan kvarters oxe å unge å kraftige va di så di tog ett så vackert. Kalle 
sa när han tart ömmet, att dä va fälle ett guss unner att tömma skulle hålle. 
Men si ho va pricis ny å så va dä ju rejäle doninger en hadde på den tia. Men 
ni ska si, att han vart storögder när han fick si ett gäddhuve som va stort som 
den värste julgris. Vågera geck på sjön söm ve den värste novemberstörm. 
Stjärten på odjuret peske vattnet åminstinga tie famne ifrån lann.

När oxa feck strete öpp spektaklet på lannbacken va dä i gädde söm va så 
stor sa Kalle, så jonases valfisk va söm en strömming imotna. Nu tog han 
ifrå oxa å ställde döm så långt åt sia så inte gäddotäcka kunne äte öpp döm. 
Tömma band han öm i tall i skogsbranta. Nu ställde han säj te å grunne i 
stunn på hur han skulle få dö på odjuart. Han hadde i stor nyslipad skräyx, 
den geck han ätter. Sena tog han sög, å huggde te. Bion sprute söm den 
värste vattenkönst, å gädda ho vre sej så de knakte i marka å stjärt å fener di 
piskte så blan och gräs vervle. Men tur va fälle att gädda låg i öppförsbacken, 
anners ha dä fälle bärt i väj i sjön igen. Men för säkerheta skull, tog han oxa 
å släpte fram i vinnfälletall å la rätt över ryggen på gädda. Säna geck han 
hem te Fagerhult med oxa, å han feck säj förästen ett par redie supe när han 
tarte öm äventyret.

Fram på ättermiddan börje han å sprätte öpp kadavret, å ni ska si ho 
hadde gräjer i magen. Dä va åteminstinga tjuge skålpund store ruder å 
halvstore gäddsniper som ho inte ha hinne mä å smälte, så di va levnes å 
fullt duglie te koke å äte. Säna fanns dä trasige porslinstallrike, i pötte, 
trasige brännvinsputeller, ett par harvpinne å en rösti täljkniv. Kalle hadde 
åtminstinga göre i vicke te å stycke odjuart, å sän salte di inett helt bykkar. 
Smakbite ga han bört te törpra å statra i halve sockna. A Kalle å käringa å 
unga hanses di hade sövel så dä räckte hele vintern å långt fram te näste söm 
mer. Jaa, dä va dä unligeste fiskfänge ja vatt mä öm sa Kalle, å dä får en ju 
löv te hålle män öm.

Avskrivet av Ivan Karlsson



18 19

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
6/4 Meja Birgitta Elisabeth Svejderud, Glädingstadsvägen 7
18/4 Oliver Christian William Stegeman Stora Berga 2
19/4 Algot Sakarias Andersson, Stora Berga 6
20/4 Liam Manne Liebgott, Högstad
 
VIGSEL
14/2 Annelie Hellström och Jan Kahju, Getlundsvägen 1 B

BEGRAVNING
21/2 Birgit Hultås, Wijkagården, 93 år
28/2 Gunnar Vadman, Gyllingevägen 1, 92 år
14/3 Göran Andersson Talmansvägen 5, 85 år
14/3 Anders Hagberg, Wijkagården, 63 år
20/3 Lars Erik Gustafsson, Bylingstad, 69 år
28/3 Åke Bergström, Västra Vikbolandets församling, 75 år
4/4 Anna-Greta Månsson, Talmansvägen 9, 92 år
28/4 Anna-Lisa Johansson, Wijkagården 102 år
8/5 Ernst Lindström, Börstorpet, Åkerö, 91 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
22/2 Nils Jörgen Niklas Hultkrantz, Narvetorp
26/4 Wilhelm Gustav Allan Danielsson Larsson, S:t Johannes, Stockholm
11/5 Ellen Anna Elisabet Fredriksson, Gåsåker

BEGRAVNING
28/2 Anna-Clara Carlstedt, Rönö och Tyskland, 38 år
21/3 Karl Erik Sandberg, Hagerstorps gård, 86 år
28/3 Gunborg Andersson, Håkantorp, 89 år
26/4 Valfrid Karlsson, Björsätter, 98 år
9/5 Ulla-Britt Aronsson, Oskarshamn, 86 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.



Prosten
Torbjörn Sjöberg  .................................0125-506 07

Komminister
Fredrik Norberg....................................0125-504 04

Kyrkomusiker
Vakant ......................................................0125-240 51

Tjänstefria dagar
Torbjörn Sjöberg .........................måndagar, tisdagar
Fredrik Norberg................torsdagar, fredag/lördag

Diakon
Vakant ....................................................  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: Bengt Johansson ......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.ostravikbolandet.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

(Jan-Erik är förordnad av länsstyrelsen 
och tar till vara icke kyrkotillhörigas 
intressen i begravningsfrågor)

KYRKORÅDET 
Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg

SAMHÄLLSINFORMATION


