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Sommar
De flesta av oss er fram mot somma-
ren, den är positiv på många sätt.
Framför allt visar och ger den så 
många intryck och bevis på liv. Som-
maren är en källa till livsglädje. Na-
turens läten, det rika färgspelet och 
alla nyanser i livet ger sig till känna. 
Det finns glädje, hopp och vemod 
i en salig blandning. Allt detta är 
storslaget och imponerande.

Det är rimligt att fundera över vari-
från allt detta kommer. Det är inga 
vetenskapsmän eller framgångsmän-
niskor i övrigt som åstadkommit allt 
detta. Den ödmjuke inser snabbt att 
bakom allt detta finns en makt som 
vi inte känner. Trots det är den inte 
obekant, det är nämligen Gud som 
skapat allt, ger oss liv och livsglädje 
oavsett om dagarna är långa eller 

korta, många eller få, svåra eller 
goda. Guds visar sig för oss i Jesus 
Kristus, och det är Jesus Kristus som 
säger: ”Jag prisar dig fader, himlens 
och jordens herre, för att du har …
uppenbarat detta för dem som är 
som barn”. (Matt. 11:25)

Lev med barnslig glädje i sommarens 
och livets rikedom. I gudstjänsternas 
rikedom möter du himmelens och 
jordens herre i Jesus Kristus. Du hör 
samman med honom genom dopet 
och du är allt ifrån dopets stund att 
betrakta som helig. God välsignad 
sommar med många gudstjänster 
och möjligheten att leva som Guds 
barn.

Torbjörn Sjöberg

Förra kyrkobladets tävling – Bibeln i bild har en vinnare i 
Roland Walldén, Östra Husby. Bokpris finns att hämta på 
expeditionen i Gyllingegården.

Del 2 av tävlingen återfinns i detta blad på sidan 19, med ny 
chans att vinna en bok.

Foto (framsidan): Rolf Johansson

SOMMARCAFÉ
     i Gyllingegården 
  Onsdagarna 15 och 
22 juli kl 14.00-16.00

   Fika 
samvaro 
   möte 
aktivitet

Alla varmt välkomna!
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NATIONALDAGEN

6 juni
firas med att kyrkklockorna i våra

kyrkor ringer kl. 08.00-08.05

Vikbolandets nationaldagsfirande
sker i Dagsbergs kyrka kl 18.00

UPPLEV ASPÖ!

14 juni
firas gudstjänst på Aspö ödekyrkogård

kl 11.00. Torbo. Gudstjänsten bjuder en fin
skärgårds- och naturupplevelse med av-

giftsfri båtfärd i vår fina arkipelag. Båten av-
går från Arkösund kl 10.00. Medtag kaffekorg! 

MIDSOMMARDAGEN

20 juni
Kl 11.00 firas Gudstjänsten i Mauritzbergs

nyrenoverade slottskapell, Sjöberg

VÅLLINGSTAD

28 juni
kl 11.00 Friluftsgudstjänst, Enström 

Trumpet Claes Malm. Visning av gamla 
huset med mera. Medtag kaffekorg!

RÖNÖ

5 juli
kl 14.00 firas friluftsgudstjänst hos Elsy och
Gösta Andersson i Arvidslund. Norberg,Käfling

VIKBOLANDET

11 juli
firas bygdedag, se lokala annonseringar

Orgelskoj i kyrkan med Henric de Koster kl 16.30

Musikgudstjänster
Söndag 7 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Musik i sommarkväll. Hans Jönsson, JÖR-kören

Söndag 21  juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Musik i sommarkväll. Åsa Karlberg, Frans Klingfors, Henric de Koster

Lördag 27 juni kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Musik i sommarkväll. Hemlig gäst

Söndag 5 juli kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Musik i sommarkväll. Hemlig gäst

Söndag 12 juli kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Musik i sommarkväll. Christine Ankarswärd, Maria Olofsson, Henric de Koster

Söndag 26 juli kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Musik i sommarkväll. Professor Ralph Gustafsson spelar Bach

Söndag 9 augusti kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Musik i sommarkväll. Näshulta Manskör. Dirigent: Staffi Lontos.

Söndag 16 augusti kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Musik i sommarkväll. Carina och Pelle Olofson från Stockholm

Söndag 23 augusti kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Musik i sommarkväll. Operasångerskan Eva Svärd Mannerstedt

Nu finns också Musik i Östra 
Vikbolandets pastorat på Facebook

www.facebook.com/ostravikbolandet 

ÖSTRA NY

12 juli
kl.14.00

Friluftsgudstjänst i gamla prästgårdsparken,
Torbo, Käfling. Medtag kaffekorg

UPPLEV ARKÖ!

26 juli
kl 11.00 firas gudstjänsten på Arkö. Norberg. 

Avgiftsfri båt från Arkösund kl.10.00

RÖNÖ

2 augusti
kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Segerbo,

Enström, Käfling. Kaffe genom 
Hembygdsföreningens försorg

CAPELLA ECUMENICA 50 ÅR

9 augusti
kl.11.00 Högmässa/Högmässogudstjänst, 

Sjöberg, Jönsson, JÖR-kören. Avgiftsfri båt
från Kåreholm kl.10.15 och 10.45.

Följ skyltning för parkering vid Kåreholm.
Möjlighet till kaffeköp.

ÖSTRA HUSBY

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

med efterföljande samkväm i Gyllingegården.

ÖSTGÖTADAGARNA

5-6 september
Kyrkorna öppna kl 09.00-17.00
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KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2015

i Gyllingegården, Östra Husby med början den 31 augusti

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

Anmälan från 10/8 på telefon 0125-240 50. 
(Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden) eller 
kristina.riessen@svenskakyrkan.se. Ange namn, klass och 
telefonnummer på röstbrevlådan.

Hälsningar
Kristina, Iréne och Gittan

SOMMARSKOJ
i Gyllingegården, Östra Husby

Tisdag 16 juni kl 09.00 -14.00 för 2:an och 3:an
Onsdag 17 juni kl 09.00-14.00 för fk och 1:an

 Inne- och uteaktiviteter
Vi fixar maten vi äter

 Vi sjunger och har andakt
 och mycket annat roligt tillsammans

Anmäl dig senast den 8/6 till 
kristina.riessen@svenskakyrkan.se

eller på telefon 0125-240 50
(begränsat antal platser - först till kvarn!!!)

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

VÄLKOMNA!
Kristina, Iréne och Gittan

Nytt i höst!
Onsdagar 13.00-15.00 i Gyllingegården för alla i åk 6 och 7.

Här finns gott fika, pyssel och chill. Det finns också möjlighet att sjunga i 
projektform; i höst jobbar vi med julsånger som ska framföras i advent.

Mer info kommer i höst!
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Välkomna till
Konfirmation
2015 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 2015-2016 påbörjas genom information i Gyllingegården 
(församlingshemmet) Östra Husby, torsdagen den 3 september kl 19.00. 
Vi återkommer vid informationen med mer exakta tider. Inbjudan vänder sig 
till alla födda år 2001 eller tidigare.

Torbjörn Sjöberg Fredrik Norberg
0125-506 07 0125-504 04
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se fredrik.norberg@svenskakyrkan.se

Kristina Riessen
0125-240 50
kristina.riessen@svenskakyrkan.se

Zaube 1993 - 2015
I mer än tjugo år har Zaube i Lett-
land varit Vikbolandets vänort. 
Många lass med möbler, kläder och 
förnödenheter har under årens lopp 
skänkts av givmilda människor i 
vår bygd för transport till läkarsta-
tionen och skolan i Zaube samt till 
många behövande familjer. Eldsjälar 
för att samordna detta har varit 
Elsy Botvidsson i Östra Husby och 
Kathe Johannesson från Tåby, med 
många medhjälpare. Förmedlare till 
Lettland har varit hjälporganisatio-
nen Hjärta till hjärta i Linköping.

Till loppisen i Östra Husby har många skänkt saker till försäljning. Dess-
utom har insamlade kollekter liksom många enskilda gåvor samt gåvor från 
föreningar inkommit. Tillsammans har det under åren inbringat ca en miljon 
kronor som sänts till Zaube för upprustning av skolan och läkarstationen. 
Utan er alla hade detta inte varit möjligt.

Nu är dock denna epok slut och vårt postgirokonto kommer nu att avslutas.
Ett stort TACK till er alla som gjort denna insats möjlig.

Zaubekommittén

Zaubekommitén har under många år lagt ned ett stort och engagerat 
arbete för vår vänort i Lettland. När nu arbetet i sin helhet avslutas kan 
vi notera at allt har sin tid. Loppisarna blev en samlingspunkt i bygden 
under många år, skänkta gåvor har betytt så mycket för människorna i 
Zaube. Zaubekommitén har tidigare tackats men vi framför på nytt tack 
till Kathe Johannesson, Inga-Lis Moberg, Elsy Botvidsson, Margareta 
Pettersson, Barbro Jonsson, Elsy Andersson, Gösta Andersson, Karin 
Nilsson. Tack också till alla som genom åren, skänkt, arbetat för och 
inte minst, köpt, så att loppisdagarna varit så meningsfulla och bidragit 
med så mycket.

Torbjörn Sjöberg

Kathe Johannesson och Elsy Botvidsson
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JUNI

  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
 Gyllinegården 19.00 Stormöte inför ny församlingsinstruktion. Alla välkomna!
  4 Östra Husby 09.00 Mässa i samband med kontraktskonvent, Sjöberg
  6 Nationaldagen  Ringning i kyrkornas klockor kl 08.00-08.05
 Dagsberg 18.00 Nationaldagens firande
  7 1 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg, JÖR-kören
10 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
14 2 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00  Gudstjänst på Aspö ödekyrkogård, Torbo. Båt från kajen i 
   Arkösund kl.10.00. Medtag kaffekorg!
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Sjöberg
17 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
20 MIDSOMMARDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässogudstjänst i Mauritzbergs nyrenoverade 
   slottskapell, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
21 JOHANNES DÖPARENS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Åsa Karlberg, Frans Klingfors
24 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
 Gyllingegården 12.00 Sommarlunch, se särskild annons
27 Östra Ny 18.00 Musik i sommarkväll. Hemlig gäst
28 4 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Vållingstad, Enström. Trumpet: Claes Malm
 Häradshammar 09.30  Högmässa, Enström, Dan Sarkar
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER
JULI

  1 Östra Husby 11.00 Gudstjänst på Wijkagården, Norberg.
  5 APOSTLADAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Häradshammar  18.00 Musik i sommarkväll. Hemlig gäst
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst i Arvidslund, Norberg
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
11 Östra Husby 16.30 Orgelskoj, Norberg, de Koster
12 6 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Norberg
 Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Norberg
 Jonsberg 18.00 Musik i sommarkväll, Norberg, de Koster
 Östra Ny 14.00 Friluftsgudstjänst i prästgårdsparken, Torbo
   Medtag kaffekorg!
15 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
19 KRISTI FÖRKLARINGS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 18.00 Högmässa, Norberg
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
26 8 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Enström, professor Ralph 
   Gustafsson spelar på Gustav Anderssonorgeln
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Friluftsgudstjänst på Arkö, Norberg. 
   Båt från Arkösund kl 10.00
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Norberg
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AUGUSTI

  2 9 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Gudstjänst i Segerbo, Enström. Kaffe 
   genom Hembygdsföreningen
  5 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  9 10 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg
 Rönö/Capella 11.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg, Jönson, JÖR- kören. Båt från 
 Ecumenica  Kåreholm kl 10.15 och 10.45. Möjlighet till kaffeköp
12 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
16 11 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Häradshammar 18.00 Musik i sommarkväll, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 18.00 Högmässogudstjänst, Enström
19 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
23 12 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 18.00 Högmässa, Torbo
26 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
30 13 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, barnsamling. Stipendieutdelning
 Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Norberg

GUDSTJÄNSTER

SEPTEMBER

  2 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  5-6   ÖSTGÖTADAGARNA
  6 14 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa,
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Norberg. Program i anslutning till Östgötadagarna

Reservation för ändringar - se hemsidan eller NorrköpingsMagazinet

GUDSTJÄNSTER

De kyrkliga syföreningarna
Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00

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

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00

Kyrkokörerna
Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Höstens repetitioner börjar 2 september.
Körledare: Martin Riessen 0125-240 51

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

Alla välkomna! Körledare: Hans Jönsson

PREDIKOTURER OCH 
ANNONSERING

finns endast i NorrköpingsMagazinet 
och på hemsidan. Kyrkobladet kommer 

ut som tidigare 4 gånger per år.
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Fastekampanjen 2015 - utrota hungern!
Insamlingen, som pågick mellan 15 februari till den 29 mars i år,  fick ökat resultat. 
I Linköpings stift samlade vi tillsammans in 2 235 000 kronor som går till fattiga 
och utsatta världen över. Årets resultat är en ökning med 260 000 kronor mot 
föregående år.

Totalt i landet gav insamlingen 33,6 miljoner, en ökning med 600 000 kronor. 
Innevånarna i Linköpings stift gav tredje mest i landet.

Frälsarkransen, given genom biskop emeritus Martin Lönnebo, är en gåva till 
Svenska kyrkan och folket. Den betraktas av många som en livboj i vardagen 
(se artikel i förra kyrkobladet).

Frälsarkransen finns att köpa hos församlingspedagog Kristina Riessen, 
Gyllingegården till ett pris av 120 kr.

Gudstjänststatistiken i 
Östra Vikbolandets pastorat
Under året 2014 samlades vi till gudstjänster enligt nedan, vilket visar att 
4,3 % av de boende deltar i gudstjänstlivet enligt följande:

Östra Husby (Östra Husby och Häradshammars kyrkor)
Högmässor 1726 (genomsnitt 38)
Högmässogudstjänster   801 (genomsnitt 31) 
Familjegudstjänster   820 (genomsnitt  35)
Musikgudstjänster 1092 (genomsnitt  68)
Övriga 2444 (genomsnitt  37)
Genomsnittligt deltagande för alla gudstjänster:      63
Totalt antal deltagare under året:                           9029

Jonsberg (Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor)
Högmässor 1369 (genomsnitt  23)
Högmässogudstjänster   797 (genomsnitt  31)
Familjegudstjänster     69 (genomsnitt  35)
Musikgudstjänster  866 (genomsnitt  54)
Övriga  307 (genomsnitt  11)
Genomsnittligt deltagande för alla gudstjänster:      31
Totalt antal deltagare under året:                           4719
Totalt antal deltagare i pastoratet under året:  13748

En ökning med 960 personer (0,3%) i jämförelse med år 2013.

De fyra kyrkliga syföreningarna har tillsammans samlat in 65 200 konor 
under år 2014. I sanning en imponerande summa och insats. Stort tack!
Medlen delas ut till lämpliga ändamål vid respektive syförenings årsmöte.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr 
PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223  |  Swisha valfritt belopp till 9001223
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www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Det kostar en knapp veckas luncher eller 300 kronor att starta en 
självhjälpsgrupp. Den gav kvinnorna i Robbit, Etiopien, en möjlighet att spara 
pengar tillsammans, ta små lån och lära sig om sina rättigheter. Idag finns det 
alltid mat. Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kronor för att 
starta fler självhjälpsgrupper och utrota hungern.
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Generallöjtnant Carl Gustav Armfelt (1666-1736) överlevde sin armés
dödsmarsch från Norge och blev senare befälhavare över trupperna i
Finland. I sitt äktenskap med Lovisa Aminoff fick de inte mindre än 19 
barn.

Armfelts fälttåg
Armfelts fälttåg från Jämtland till Tröndelagen 
år 1718 slutade i katastrof. På smala vägar och 
på klövjestigar drog man med 10 000 man från 
Duved och in i Norge. Det var Hälsingarnas 
regemente som utförde fälttåget. Den 9 okto-
ber kom de första tecknen på att allt inte stod 
väl till i regementet. Regementschefen gav 
order om att all mundering efter döda solda-
ter noga skulle antecknas, brukbara skor och 
strumpor att ge åt manskap som är "sko- och 
strumplösa". Formuleringarna är onekligen i sin korthuggna saklig-
het oroveckande inför den analkande vintern. Söndagen den 2 november stod 
armen stilla i Stjördals socken knappt tre mil från målet, och den 8 november 
var man en mil från Trondheim.

Hälsinge regementes orderbok slutar den 28 november två dagar innan Karl 
XII blir skjuten i södra Norge. Sannorligt har skrivaren insjuknat och bli-
vit oförmögen att fortsätta sitt arbete. Armen fortsatte, men vände efter en 
månad tillbaka över fjällen mot Sverige, och rakt in i den snövita katastrofen. 
De mötte en iskall snöstorm under återtåget. Mellan Tydalen i Norge och 
Handöls by i Jämtland stupade minst 3 000 man om man räknar in dem som 
dog när de väl kom fram till Handöl. I de välbevarade rullorna kan vi följa 
hur de enskilda soldaterna och ryttarna kämpade sigfram över fjällen dessa 
fasansfulla dagar. Den 2 januari upplöstes all ordningför nu gällde det för var 
och en att rädda sig själv.

Allt brännbart togs tillvara och kastades på eldarna för att ge lite värme och 
tillfällig räddning. Dragonen Gunnar Hjelte från Duved, som låg sjuk i en 
släde, vräktes helt sonika ur sin bädd ner i snön, medan slädvirket slängdes 
på eldarna. I sista stund kom någon på att den sjuke Hjelte från Duved var en 
fjällvan karl, varför man släpade honom med sig som vägvisare. På det viset 
överlevde han som genom ett under, och kunde återvända hem.
Medan döden hade gjort besök i nästan varje jämtlänsk familj, var lieman-
nen inte nådigare på den andra sidan gränsen. Faktum var, att det var flera 
norrmän som dog i detta krig än svenskar som dukade under i Karolinernas 
dödsmarsch över fjällen.

Den indelte soldaten hade redan på 1680- och 90-talet lärt sig läsa och 
skriva. Tack vare denna utbildning har vifått en möjlighet att flera sekel i 
efterhandfå viktiga inblickar i hur de enskilda individerna i Karl XII: s arme 
upplevde de omvälvande händelser som de fick utstå. Detta resulterade också 
i att knektarna kunde skriva hem till sina familjer. Det var nyheter om tjänst-
göringen och en önskan om att allt var väl där hemma. Även goda råd till 
soldathustrun och deras barn om hur torpet skulle skötas fanns med i breven 
hem. En poetiskt lagd båtsman frambar i versform hälsningar till sin käresta, 
att hon måste lova att vara honom trogen och uthållig med orden:

Du är min utvalda vän
låt mig vara din igen
bind vårt hjärta fast tillsamman
bliv nära mig i sorg och nöd ett gott stöd
lev med mig i suck och gamman till vår död

Redan 1967 fick undertecknad uppdraget att för Stockholms stads Nykter-
hetsnämnds räkning resa till vårdhemmet Karolinergården i Ann, som ligger 
mellan Åre och Storlien. Stockholms stad hade köpt en fd turistanläggning 
här, för att inrätta en vårdanläggning för alkoholberoende personer. Man 
räknade med att det var lättare med behandling om man kom långt från 
stadens alla lockelser. Här hade byggts en ny snickeriverkstad för att ge sys-
selsättning åt patienterna. Den var ej helt färdig, utan det blev min uppgift att 
se till att patienterna kom i gång med iordingställande av hus och inredning 
samt även komma igång med någon form av tillverkning i verkstaden. Första 
gången var jag där 3 veckor, andra gången 5 veckor samt ytterligare ett antal 
gånger för att följa färdigställande och påbörjad produktion.

Ivan Karlsson, Björnbåset bjuder oss följande berättelse:
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Åren efter 1967 och fram till 1991 har jag varit många gånger på Karoliner-
gården i tjänsten. Mellan 1979- 80 byggdes här en ny förläggningsbyggnad 
i tre plan och under byggtiden var jag där varje byggmöte som beställarens 
ombud. Under min tjänstgöringstid vid Stockholms stad, reste vi runt till alla 
behandlingshem en gång i kvartalet för att göra kassakontroll och tillsam-
mans med föreståndaren på respektiven hem planera för inköp och investe-
ringar på inventarier och husbeståndet. Det var kanslichefen, kamreren och 
undertecknad som fick föra protokoll över planeringar och beslut som vi på 
byrån fick verkställa. Stockholms Stad hade ett 30- tal behandlingshem på 
olika platser från Nynäshamn i söder till Karolinergården i norr.

Jag har rest en del i omgivningarna vid mina besök i Ann. Har varit i Trond-
heim för att skaffa arbetsobjekt till verkstaden. På kvällarna åkte vi ibland till 
Storliens högfjällshotell för att äta mat. Karolinergården hade även fjällstugor 
till sitt förfogande. Det var Enåstugan som ligger invid fjället Blåhammaren. 
Den hade tidigare varit arbets- och förläggningsbarack vid kraftverksbyggen. 
Vattenfall skänkte den till Stockholm stad. Vidare var det Harrsjövallen som 
ligger en mil norr om Karolinergården. Ä ven den inredd med uppvärmning 
för övernattningar. Även Storulvån besöktes ibland. Annsjön som ligger intill 
Ann har god fisk, röding, den är ypperlig att äta. Har varit ute en hel söndag 
för att fiska, liggande på ett renskinn och spanat under isen för att snabbt 
som ögat rycka till när en röding närmat sig. Sjön är väldigt grund, bara en 
till två meter djup.

Intill huvudbyggnaden, vid Karolinergården, är rest ett gravmonument över 
döda Karoliner, därav namnet Karolinergården. Gravmonument finns även 
i Handöl och Duved. Man kanske inte tänkte så mycket på innebörden av 
detta då. De bara stod där som en viss prydnad. Nu när vi studerat indel-
ningsverket och dess knektar har vi fått en djupare inblick i dess utövare och 
äventyr. Det måste varit oerhörda lidande för dessa stackars knektar som inte 
hade den utrustning som krävs för att klara det hårda klimat som de utsattes 
för och som råder i dessa trakter. Det var mångdubbelt flera soldater som dog 
på grund av dålig utrustning, svält och sjukdomar, än som stupade i strider. 
Trots detta kunde de inte göra annat än sin plikt för kung och fosterland. När 
Karl XII stupade 1718, hade Sverige varit i krig 21 år.

Vid pennan,
Ivan Karlsson

Bibeln i bild (del 2)
I vårt pastorat har vi i våra kyrkor tillgång till 
en samlad skatt från olika tidsepoker av mål-
ningar, skulpturer, textilier och kärl med bi-
belillustrationer, kyrkliga symboler och annan 
utsmyckning. Allt skall samverka till Guds ära 
och människors frälsning! Somlig konst kan 
inbjuda till att fästa blicken vid eller meditera 
över, medan annat kanske mest glider förbi 
ögonen. Somt har tillkommit för att undervisa 
och uppbygga. Somt är blott till för att skapa 
glans och högtidlighet i Guds hus.

Med dessa bilder, som jag fångat under det 
senaste året, utlyser jag en liten tävling med 
följande frågor till varje bild:

1. I vilken av pastoratets kyrkor återfinns det 
avbildade?

2. Vilket eller vilka bibelord passar ihop med 
bilden? 

Du får ett poäng för varje rätt svar. (Du är väl-
kommen att försöka öka dina poäng genom att 
föreslå flera bibelord till fråga 2, men ta inte 
med rena parallellställen!) Skicka senast 31 juli 
ditt tävlingsbidrag med namn och telefonnum-
mer till församlingsexpeditionen, eller lämna 
det i samband med en gudstjänst! Vid lika 
poäng vinner de svar som kommit in först. Ett 
bokpris ligger och väntar på vinnaren.

Agneta Elgenmark

1.

2.

3.

4.

5.



Capella Ecumenica 50 år!

Foto: Emanuel Eriksson

Det blåste friskt när Capella Ecume-
nicas 50-årsdag firades på Kristi him-
melsfärdsdag. Mer än 200 personer 
samlades ute på Västra Gärsholmen 
för en jubileumsmässa ledd av biskop 
Martin Modéus, med deltagande 
från flera olika samfund, till de 
ruvande trutarnas skrin och vågornas 
kluckande mot strandkanten.
– Det mest fantastiska med kapellet 
är hur det ligger. Naturen, den spek-
takulära omgivningen, sade Ellinor 
Österlund, som tillsammans med sin 
man Anders tagit på sig uppgiften 
som kyrkvärd under en vecka i som-
mar - ett uppskattat och eftertraktat 
uppdrag.

Ett halvt sekel har gått sedan S:t An-
na-sonen Hilding Bielkhammars 
vision om ett kapell ute på ön blev 
verklighet. Sedan dess har kyrkbåten 
fört ut gudstjänstdeltagare till firande 
ute på ön.
– Vid sådana här firanden brukar 
man säga: tack Gud för de gångna 50 
åren, och vi ser fram emot de kom-
mande 50, sade biskop Martin i sin 
predikan.
– Detta uttryck blir mer och mer 
komiskt ju äldre jubilaren är. Låt oss 
istället säga: tack Gud för att du är 
med oss just idag.

Max Wahlund
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ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
  8/3 Linnéa Olivia Sofia Petrini, Stora Tväggestad
29/3 Elin Edith Johanna Jonsson, Västra Vikbolandets församling
19/4 Saga Anna Theresia Björk, Gränsövägen 8
17/5 Olle Anders Webjörn, Lilla Skärv

VIGSEL
18/2 Camilla Händel och Henrik Nilsson, Utantorp

BEGRAVNING
11/3 Per Olov Holmström, Björkekindsvägen 8, 89 år
27/3 Willfried Krieg, Myckelsätter, 68 år
10/4 Dagmar Botvidson, Wijkagården, 93 år
17/4 Sigrid Karlsson, Wijkagården, 91 år
15/5 Lennart Egeberg, Eggeby, 97 år
29/5 Maja Vadman, Wijkagården, 94 år
29/5 Karin Karlsson, Kolmårdens församling, 90 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
18/4 Olle Ulf Peder Vallin, Tjugentorp
25/4 Nils Holger Karl Hederberg, Hagerstorps gård
17/5 Clara Karin Carlstedt, Nyköpings församling

VIGSEL
18/4 Elin Franzén och Jimmy Vallin, Tjugentorp 
18/4 Melissa Kinnmalm och Joakim Herrgård, Kolmårdens församling 
25/4 Erica Hederberg och Daniel Nilsson, Hagerstorps gård

BEGRAVNING
17/4 Gerth Johansson, Skälläng Lundsborg, 70 år
  6/5 Botvid Eriksson, Höckerstad Skattegården, 86 år
22/5 Åke Lindahl, Hovgren, 73 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.

Information från kyrkogårdsvaktmästarna:
Gravrättsinnehavare till gravar med gröna skyltar ombedes

kontakta kyrkvaktmästaren för information och åtgärd.

DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR



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

Komminister
Fredrik Norberg (ledig t o m 30/6) ..0125-504 04

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

Tjänstefria dagar (i regel)
Torbjörn Sjöberg .........................måndagar, tisdagar
Fredrik Norberg................torsdagar, fredag/lördag

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

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

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

Östra Vikbolandets Pastorat
Gyllingegården, Ekkällavägen 2A, 610 24 Vikbolandet

Tel. 0125-500 25   Plusgiro: 10 48 09-9

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.ostravikbolandet.se

Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet
Instagram: svenskakyrkanostravikbolandet

Församlingsexpeditionen ...........0125-500 25
Kyrkokamrer Inger Mann

Kamrer: Måndag-Onsdag 10-12, 13-16
 Fredag 10-12 

Präst: Onsdag 11-12
 Fredag 10-12

Därutöver träffas församlingarnas präst på 
angiven tjänstetelefon eller överenskommen tid.
Präst kan sökas alla dagar och tider.

Prästerna och diakoniassistenten kan alltid kon-
taktas för samtal eller önskemål om besök. Den 
som vill ta emot nattvarden i sitt hem eller på 
sjukhus är välkommen att kontakta prästerna.

Begravningsombud
Jan-Erik Persson ..................................011-34 05 13 

070-510 78 79

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

KYRKORÅDET 
Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

Redaktion: Torbjörn Sjöberg, Kristina Riessen
Ansvarig utgivare: Torbjörn Sjöberg
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