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Midsommar
De flesta är tacksamma för sommaren och ser den som en underbar gåva till 
oss nordbor. Det är varmt och skönt, vi ser naturens växlingar med ett mång-
facetterat färgspel med otaliga nyanser. Vissa stunder framstår sommaren 
som ett paradis på jorden då vi glömmer vinterns långa dagar. I öster stiger 
solen opp och soluppgången är lika vacker som nedgången i väster.
Mitt i detta hör vi fågelsångens fester och näst intill glömmer tid och rum. 
Samtidigt är vi medvetna om att detta varar en kort stund. Tiden sparar 
ingenting av detta för framtid, efterhand går vi mot hösten som slutar med 
att inte en enda ros är kvar. Men i dag tackar vi för livets rika stunder och 
Skaparens alla under. I sommarens färg och blom gläds vi åt livets rikedom 
som är ett flöde av Guds kärlek till var och en av oss. ”Lova Herren min själ! 
Mäktig är du, Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper 
dig i ljus som i en mantel”. Ps. 104. 

Torbjörn Sjöberg

Foto framsidan: Rolf Johansson

Psalm 104
Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud,
i höghet och härlighet är du klädd,
du sveper dig i ljus som i en mantel.
Himlen har du spänt ut som ett tält,
ovan skyn har du timrat din sal.
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.
Du gör vindar till dina sändebud
och eldslågor till dina tjänare.
Jorden har du ställt på stadig grund,
den kan aldrig i evighet rubbas.
Urhavet täckte den som en klädnad,
vattnet stod högt över bergen.
Det flydde för ditt rytande,
när du dundrade tog det till flykten,
uppför bergen, ner i dalarna,
och stannade där du bestämt.
Du satte en gräns för vattnet:
aldrig mer skall det täcka jorden.

Du låter källor rinna upp och bli till 
strömmar
som forsar fram mellan bergen.
De ger vatten åt alla markens djur,
vildåsnor släcker där sin törst.
Vid dem häckar himlens fåglar
och sjunger bland täta löv.
Du vattnar bergen från din sal,
jorden mättas av allt vad du ger.
Du låter gräs växa för boskapen
och örter till människans tjänst.
Så frambringas föda ur jorden
och vin, som gör människan glad,
olja, som ger hennes ansikte glans,
och bröd, som ger henne styrka.
Libanons cedrar släcker sin törst,
Herrens träd, som han planterat.
Där har fåglar sina reden,
i deras kronor har hägern sitt bo.
De höga bergen är stengetens hem,
klyftorna ger klippgrävlingen skydd.

Du gjorde månen, som visar årets tider,
och solen, som vet när den skall gå ner.
Du sänder mörker, och det blir natt.
Då myllrar alla djur i skogen fram,
de unga lejonen ryter efter rov
och begär sin föda av Gud.
Solen går upp, och de drar sig undan
och lägger sig ner i sina hålor.
Människan går ut till sina sysslor
och arbetar tills kvällen kommer.

Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.
Där är havet, det väldiga, vida,
med en myllrande skara utan tal
av djur både stora och små.
Där stävar skeppen fram, där är 
Leviatan,
som du skapat till att tumla om i djupet.
Alla sätter sitt hopp till dig,
du skall ge dem föda i rätt tid.
Du ger dem, och de tar emot,
du öppnar din hand, och de äter sig 
mätta.
Du döljer ditt ansikte, och de blir 
förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande, och de dör
och blir åter till mull.
Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny.

Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.
När han ser på jorden skälver den,
rör han vid bergen börjar de ryka.
Jag vill sjunga till Herrens ära så länge 
jag lever,
lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Må min bön behaga Herren,
må jag få glädjas över honom.
Må syndarna försvinna från jorden,
de onda inte längre finnas till.
Lova Herren, min själ!

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

Nationaldagen

6 juni
KL 08.00-08.05

Kyrkklockorna i våra kyrkor ringer

JONSBERGS KYRKA KL 18.00
Vikbolandets nationaldagsfirande. Sjöberg, 

JÖR-kören

Upplev Aspö!
Söndagen den

19 juni
KL 11.00

Gudstjänst på Aspö ödekyrkogård, Sjöberg.
Gudstjänsten bjuder en fin skärgårds- 

och naturupplevelse med avgiftsfri 
båtfärd i vår fina arkipelag.

Båten avgår från Arkösund kl 10.00. 
Medtag kaffekorg.

Midsommardagen

25 juni
MAURITZBERGS SLOTTSKAPELL KL 11.00

Gudstjänst, Sjöberg

Onsdagen den

22 juni
GYLLINGEGÅRDEN KL 12.00

SOMMARLUNCH
Anmälan om deltagande endast på 

telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna med-

delande) senast den 17 juni

Söndagen den

3 juli
RÖNÖ KL 14.00

Friluftsgudstjänst hos Elsy och Gösta An-
dersson i Arvidslund, Torbo, Käfling

Lördagen den

16 juli
Bygdedag på Vikbolandet, se lokala 
annonseringar. Musik i kyrkan med 

Martin Riessen kl 12.30

Söndagen den

24 juli
ÖSTRA NY KL 14.00

Friluftsgudstjänst i gamla prästgårdsparken,
Torbo, Käfling. Medtag kaffekorg

Söndagen den

31 juli
VÅLLINGSTAD KL 11.00

Friluftsgudstjänst, Torbo. Visning av gamla 
huset med mera. Medtag kaffekorg

KVARNBERGET I ARKÖSUND KL 11.00
Friluftsgudstjänst, Torbo, Käfling

Söndagen den

7 augusti
ARKÖ KL 11.00

Gudstjänst på Arkö, Torbo, Käfling. 
Avgiftsfri båt från Arkösund kl 10.00

RÖNO KL 14.00
Friluftsgudstjänst i Segerbo, Enström, 

Käfling. Kaffe genom Hembygdsföreningens 
försorg

Söndagen den

14 augusti
CAPELLA ECUMENICA KL 11.00

Högmässa, Enström, Jönsson, JÖR-kören.
Avgiftsfri båt från Kåreholm kl.10.15 och 

10.45. Följ skyltning för parkering vid Kåre-
holm. Möjlighet till kaffeköp

ÖSTGÖTADAGARNA

3-4 september
Utöver gudstjänster och evenemang i 

samarbete med företagare och föreningar 
är kyrkorna på Östra Vikbolandet 

öppna kl 09.00-17.00
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Musikgudstjänster
Söndag 12 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Musik i sommarkväll. Orgeljubileum. Gustaf Anderssonorgeln 160 år. Marie 
Dimpker och Helene Ranada Matstoms, sång. Martin Riessen, orgel

Söndag 26 juni kl 18.00 i Rönö kyrka
Musik i sommarkväll. Åsa Karlberg, Frans Klingfors, Jönsson

Söndag 3 juli kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Musik i sommarkväll. Bengt-Göran Sköld och Per-Olof Sköld, flöjt och orgel

Lördag 9 juli kl 18.00 i Östra Ny kyrka 
Musik i sommarkväll. Fagerhults musiksällskap tar er med på ett äventyr med 
italiensk musik

Lördag 16 juli kl 12.00 i Östra Husby kyrka
Från scen och vita duken. Musik och teologi i teaterns och filmens värld. 
Martin Riessen, orgel

Söndag 17 juli kl 18.00 Östra Husby kyrka   
Musik i sommarkväll. Professor Ralph Gustafsson spelar Bach

Söndag 31 juli kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Musik i sommarkväll. ”Sköna Gröna Toner”, Joakim Lundström, gitarr, 
Andrej Nikolaev, violin (Kungl Hovkapellet), Magnus Bagge, fagott

Söndag 14 augusti kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Musik i sommarkväll. Olof Lilja och Michael Bruze

Söndag 28 augusti kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Musik i sommarkväll. Hemlig gäst

KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2016
i Gyllingegården, Östra Husby

Grupperna börjar den 5 september (vecka 36). Information 
kommer den 15 augusti på hemsidan och anslagstavlor.

Anmälan från 15/8 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

SOMMARSKOJ!
Fredag 10 juni 9.00-14.00

Gyllingegården, Östra Husby
för barn i förskoleklass, 1:an, 2:an och 3:an

Inne- och uteaktiviteter
Vi fixar maten vi äter

Vi sjunger och har andakt och massor av annat kul
Anmälan senast 7 juni till:

kristina.riessen@svenskakyrkan.se
Tel 0125-240 50 

Meddela barnets namn, ålder, telefonnummer och ev. allergi
VÄLKOMNA! 

Iréne Bertilsson   Gittan Ask   Kristina Riessen

Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet
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Khine Wut Hmone Kyaw är två år gammal. Hon är en av 795 miljoner 

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

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

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

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223 
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Alla pengar som samlats in i årets fastekampanj är nu räknade och resultatet landar 
på hela 32,5 miljoner kronor. Sammantaget med julkampanjen har våra två stora 
insamlingskampanjer bidragit med 77,8 miljoner kronor till Svenska kyrkans internationella 
arbete. Det är helt fantastiskt!

Claes Anckarman, projektledare för fastekampanjen sänder ett stort tack till alla er som på 
olika sätt bidragit. Tack för att du är med i vår kyrkas internationella arbete! Vi fokuserar 
nu på all viktig verksamhet vi kan genomföra med pengarna - tillsammans med våra 
systerkyrkor och partners runt om i världen. Allt för en mer rättvis och trygg värld.

Temat för fastekampanjen har varit ”för allas rätt till mat”. Men just nu pågår en av vår 
tids största svältkatastrofer. I östra och södra Afrika är situationen fortsatt akut och 
miljontals människor drabbas av mat- och vattenbrist på grund av uteblivna regn och 
torka. När regnet väl kommer kan marken inte tillgodogöra sig vattnet och regnet bidrar 
till översvämningar och förstörda skördar. För varje dag som går förvärras läget.

Svenska kyrkan stödjer akuta insatser i Etiopien och Zimbabwe men bara en bråkdel av de 
pengar som behövs för att hjälpa de drabbade har samlats in.

Jag vädjar om din hjälp för att människor ska få en möjlighet att klara den här 
svältkatastrofen. Vi har alla rätt till mat och vatten. Vi har alla rätt till liv. Din gåva går bland 
annat till mat, vatten och utsäde.

Med vänliga hälsningar,

Gunilla Hallonsten
Internationell chef

Lokalt i pastoratet
Även här har pengar flutit in i samband med brödförsäljning på ICA Östra Husby, 
vid Maträttenevenemang i Häradshammar och vid olika samlingar i församlingarna. 
Förutom kollekter har 5 303 kr kommit in och det tackar vi varmt för!

Kristina Riessen  

Konfirmand 
2016-2017!
En inbjudan går med post i dagarna till alla föd-
da år 2002. Inbjudan gäller dock även äldre! 
Vi hoppas att du vill vara med och fundera 
kring viktiga saker i livet, uppleva olika saker 
tillsammans på läger och i gudstjänster och 
samlingar under året. 
Information och start torsdagen den 
1 september 19.00 i Gyllingegården.

Varmt välkommen! 

Torbjörn Sjöberg, tel 0125-506 07
Martin Riessen, tel 0125-240 51
Kristina Riessen, tel 0125-240 50

TEMPEL 
RIDDARE 
ORDEN

Söndagen den 8 maj gästades Östra 
Husby församling av tempelriddare från 
Linköping, Norrköping och Nyköping. 
I anslutning till högmässan överläm-
nade Väpnare Templet Magnus Ladulås 
i Nyköping ett stipendium på 5 000 kr 
till musikverksdamheten i församlingen. 
Stipendiet överlämnades till organisten 
Martin Riessen med tack för den fina 
musikupplevelse högmässan förärade 
deltagarna. 

Sommar- 

café
Onsdagarna 13 och 20 juli 

kl 14.00-16.00 i Gyllingegården

Hembakat - Samvaro - Aktivitet

Vill du bidra med en kaka, 
hör då av dig till 

Kristina Riessen, tel 0125-240 50

Foto: Fanny Lindkvist
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JUNI

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
  5 2 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Häradshammara 09.30 Högmässa, Enström
 Östra Ny 14.00 Högmässogudstjänst, Enström
  6 NATIONALDAGEN
 Ringning i kyrkornas klockor 08.00 – 08.05
 Jonsberg 18.00 Nationaldagens firande, Sjöberg, de Koster, JÖR-kören
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
12 3 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Stugmöte i Klippan, Jennie Hallgren. Medtag kaffekorg
 Östra Ny 14.00 Friluftsgudstjänst i gamla prästgårdsparken, Torbo, Käfling 
   Medtag kaffekorg.
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Orgeljubileum, Sjöberg, Riessen
15 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
19 4 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00  Gudstjänst på Aspö ödekyrkogård, avslutas med minnesstund 
   över de på ödekyrkogården begravda, Sjöberg. Båt från kajen i 
   Arkösund kl.10.00. Medtag kaffekorg
 Östra Ny 16.00 Högmässa med återöppnande av kyrkan, Sjöberg m fl
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
  12.00  Sillunch, se annons i detta blad
25 MIDSOMMARDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässogudstjänst Mauritzbergs slottskapell, Sjöberg, Dierks
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
26 JOHANNES DÖPARENS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg, Åsa Karlberg, Frans Klingfors
 

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

JULI

  3 6 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 18.00  Musik i sommarkväll, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst i Arvidslund, Torbo, Käfling
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  9 Östra Ny 18.00 Musik i sommarkväll med Fagerhults Operasällskap, Torbo
10 KRISTI FÖRKLARINGS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
  12.00 Sommarcafé, se annons i detta blad
16 Östra Husby 12.00 Musik och teologi i teaterns och filmens värld. Martin Riessen
17 8 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg, Riessen, Professor Ralph 
   Gustafsson spelar på Gustav Anderssonorgeln
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Friluftsgudstjänst på Kvarnberget, Arkösund, Torbo, Käfling. 
   Medtag kaffekorg
 Rönö 18.00 Högmässa, Torbo
20 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
24 9 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, 
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny  14.00 Friluftsgudstjänst i gamla prästgårdsparken, Torbo, Käfling
27 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
31 10 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Vållingstad, Torbo. Medtag kaffekorg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 18.00 Musik i sommarkväll, Enström
 Rönö 11.00 Högmässa, Enström
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AUGUSTI

  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
  7 11 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst på Arkö, Torbo, Käfling. Kyrkkaffe. Båt från Arkösund
 Rönö 14.00 Friluftsudstjänst i Segerbo, Torbo
10 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
14 12 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Häradshammar 18.00 Musik i sommarkväll, Torbo, Olof Lilja, Michael Bruze
 Rönö 11.00 Högmässa på Capella Ecumenica, Enström. Jönsson, JÖR-kören 
   Båt från Kåreholm 10.15 och 10.45. Möjlighet till kaffeköp
17 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
21 13 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Enström
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 18.00 Musik i sommarkväll, Torbo
24 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
28 14 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musik i sommarkväll, Sjöberg
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 18.00 Högmässa, Torbo

GUDSTJÄNSTER

SEPTEMBER

  3-4 ÖSTGÖTADAGARNA  
  4 15 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström 

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

De kyrkliga syföreningarna
Östra Husby första onsdagen i månaden kl 14.00

Kontaktperson: Doris Borén, tel 0125-504 99

Jonsberg andra måndagen i månaden kl 14.00
Kontaktperson: Anna-Karin Johansson, tel 0125-310 33

Östra Ny tredje måndagen i månaden kl 14.00
Kontaktperson: Ulla Jonsson, tel 0125-101 20

Rönö andra onsdagen i månaden kl 14.00
Kontaktperson: Kerstin Boija, tel 0125-131 41, 070-254 65 47

Kyrkokörerna
Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

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

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

Alla välkomna! Körledare: Hans Jönsson, tel 011-39 16 05

Foto: Rolf Johansson



Stiftsfest!
Biskop Martin Modéus bjuder in till stiftsfest lördag den 17 september i Vadstena. 
Temat för festen är ”I rörelse”.

Morgan Alling, Mikael Kurkiala, teatergrupperna Lazzi och KanDeKanVi, stiftets 
barn-, ungdoms- och vuxenkörer deltar. Dessutom dukar vi upp till marknad och 
det finns gott om mat och fika både till barn och vuxna. Och inte minst - dagen 
börjar med en gudstjänst och slutar med en lovsångsmässa!
 

Ill: Maria Mannberg

Här är ett axplock av vad som händer under dagen:
9.00 Välkommen till festen! Fiket öppnar på folkhögskolan och Pilgrimscentrum 
 för de tidiga.                    
10.00 Festen öppnar med en inledande gudstjänst (Klosterkyrkan)
 Marknaden öppnar
10.45 I rörelse! (Stora scenen)                              
11.00 Mikael Kurkiala pratar om trender (Klosterkyrkan), även 13.30 (Arken)
 Lazzi och biskopen (Stora scenen) även 13.00 (Arken) 
11.00 Barn och ungdomskörsövningar:  Att älska är gratis  (Arken), 
 African Madonna (Trefaldighetsgården)
11.45 Gospelworkshop (Trefaldighetsgården), även 13.00 
12.30 Lunchquizorgel (Klosterkyrkan)
 KanDeKanVi (Stora scenen)              
13.15 Morgan Alling (Stora scenen)
14.00 Sångprogram med  barn och ungdomskörerna  (Klosterkyrkan)
14.45 Morgan Alling möter unga ledare (Arken) OBS! Anmälan krävs
15.00 Biskopen och landshövdingen i samtal (Stora scenen)            
16.00 Lovsångsmässa Sing-a-long (Klosterkyrkan)            
17.00 Festen avslutas     

Dessutom: Babysång, och familjesång, matservering, kaffe, barnaktiviteter och 
mycket mycket mer!
 

i rörelse
Stiftsfesten

 17 sep 2016 • Vadstena • Fri entré

morgan alling • mikael kurkiala 

• kandekanvi • stiftets barn-, ung-

doms- & vuxenkörer • teatergruppen 

lazzi • marknad • gudstjänst • mat

medverkande:
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”I Linköpings stift ser jag en växande glädje över att vara kyrka - och att vara 
det här och nu.” Så skriver biskop Martin Modéus i sitt herdabrev, som publice-
rades i april 2016.
 
Så här skriver biskop Martin Modéus i sin inledning:

Kära vänner i Linköpings stift!
Inom mig har jag alltid burit en längtan efter Gud, och jag vet att jag inte är 
ensam om detta. Denna längtan handlar om att tillvarons olika delar ska hänga 
ihop, så att Gud får vara relevant och i somliga ögonblick rentav möjlig att ana 
i det mellanmänskliga, i det egna livet, i allt skapat. Det är min övertygelse 
att längtan efter Gud är något som finns i hela tillvaron. Livsviljan i skapelsen 
uttrycker ett hopp om ett fullare och rikare liv när träden söker sig uppåt. De 
öppnar sina kronor mot Gud i lovsång. Det lilla barnet, med sin tillitsfulla blick, 
som sträcker upp sina armar återspeglar för mig detsamma – barnet litar av 
födseln på att det finns en kärlek som bär.

Liksom en längtan efter andlighet verkar finnas 
på många håll i samhället, finns en längtan 
efter fördjupning också i kyrkan, en törst efter 
andlig förnyelse. En sådan förnyelse sträcker 
sig både inåt och utåt. I flyktingströmmarnas 
och miljökrisens tidevarv behöver en andlig 
förnyelse omfatta hela vårt sätt att möta till-
varon. Sällan har såväl diakoni som bön varit 
så relevant. Ofta uttrycks detta som en glädje 
över det många kallar levande församlingar. I 
Svenska kyrkan har vi mycket att vara glada 
över när det gäller liv och vitalitet. Det finns 
också en längtan efter att fortsätta i fördjup-
ning och förståelse av vad det är att vara kyr-
ka i dag. Så ska en vision fungera: vi hittar 
det i nuet och längtar efter det i framtiden.

Våren 2011 ledde jag min första kyrkoher-
desamling. En av våra arbetsuppgifter var att i mindre 
grupper försöka sammanfatta dagens strategiska utmaningar i Linköpings stift. 
Genom de många förslagen gick ett gemensamt stråk: frågan om vilken kyrka vi 
vill vara i vårt stift i vår tid. I denna riktning gick arbetet vidare och här star-
tade det som kom att kallas kyrkosynsarbetet i Linköpings stift.

Under det första året arbetade vi med olika syner och perspektiv på kyrkan i 
allmänhet och det resulterade i ett häfte som hette just Kyrkosyn. Här ringades 
tre områden in. Det första området handlade om relationer, det andra om guds-
rikesvisionen och det tredje om tecken. Dessa områden behandlade vi sedan, 
ett år i taget, och arbetet dokumenterade jag i artiklar, där jag återgav vad jag 
uppfattade som den färdriktning Linköpings stift har i dessa frågor.

Herdabrevet är en nybearbetning av detta material. Det består av mina slutsat-
ser av vad som kommit fram under årens samtal i många olika forum. Boken 
är tänkt dels som ett underlag för samtal i församlingarna i Linköpings stift, 
dels som en strategisk plattform för det konkreta arbetet framåt. Herdabrevet 
innehåller alltså inte ”nya idéer” utan sammanfattar det välkända. Så ska en 
strategisk plattform fungera. Det vi ska arbeta vidare med måste vara välkänt. 
Det är då det får verkan och kraft. Vi ska inte hela tiden hoppa på nya tåg – då 
blir arbetet ryckigt och ofokuserat och får inte ordentlig kraft. Bokens första sex 
kapitel presenterar ett enkelt teologiskt program, med fokus på vad det är att 
vara kyrka i vår tid.

Biskop Martin Modéus herdabrev
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Det sjunde kapitlet är en praktisk tillämpning av detta i sju så kallade rörelser. 
De sju rörelserna beskriver det förändringsarbete vi behöver göra för att ta oss i 
den riktning som det teologiska programmet pekar. De är dels i sig en utmaning 
till handling, dels ett redskap som går att använda för att stämma av försam-
lingens profil och inriktning. Det åttonde kapitlet är en uppmuntran till att våga 
förnyelse.

Herdabrevet ska alltså läsas som en sammanfattning av nuets och de kommande 
årens inriktning av mitt arbete som biskop i stiftet. Tveka inte att höra av dig till 
mig med synpunkter på vårt gemensamma arbete.

Ett afrikanskt talesätt lär vara: Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå 
långt, gå tillsammans med andra. Detta är ett uttryckssätt som jag känner igen 
mig i och som har varit en ledstjärna i arbetet. Vi gör detta tillsammans – och 
det får ta tid. Därför har processen varit långsiktig och brokig, och många har 
varit med och inspirerat i arbetet. Ibland har det varit formella samtal och semi-
narier, ibland har lösa tankar visat sig vara mycket värdefulla.

Många, många som jag mött under dessa år har på något sätt, ofta utan att veta 
om det, varit delaktiga, eftersom tankar och idéer som skymtat fram i samtal 
har gett mig nya perspektiv. Detta har varit viktigt för mig eftersom herdabre-
vet inte bara ska vara mitt utan vårt, ett tänkande som stiftet varit delaktigt i. 
Visioner är inget som någon kan hitta på i slutet rum utan något vi finner; de 
växer ur våra gemensamma erfarenheter. Vi bygger om vår båt ute till havs och 
det kan kännas både osäkert och farligt. Världen förändras hela tiden, och där-
för får detta aldrig bli för färdigt. Med förnyelse är det som med vatten: om det 
står stilla blir det dåligt. Men det rinnande vattnet är friskt och levande.

I stiftet ser jag en växande glädje över att vara kyrka, och att vara det här och 
nu. Krampen kring drömmarna om den gamla majoritetskyrkan håller på att 
släppa. För bara några år sedan brukade man ofta höra två frågor i kyrkan: 
Varför kommer människor inte? och Hur ska vi nå ut? De frågorna brukade 
ställas uppgivet, men vinden vänder och de där frågorna har bleknat lite. I glädje 
gör vi något gott av det vi har och uppgivenheten hörs i betydligt mindre ut-
sträckning nu i Svenska kyrkan. Glädjen över att vara kyrka i det lokala sam-
manhanget, stort eller litet, tror jag är ett av de viktigaste tecknen på att något 
håller på att hända. Kyrkoordningen har särskild omsorg just om de lokala 
sammanhangen, och vare sig församlingen är stor eller liten behöver vi mötas 
i former där vi kan tala personligt. Här delar vi tro och liv och lever diakonin 
tillsammans. Jag tror det är viktigt att vi blåser på ”den goda glöden” och hjälps 
åt att gynna glädjen. Inga problem ska sopas under mattan, men det är inte 

missmodets glöd utan glädjens och hoppets glöd vi ska blåsa på. Detta är ett val 
som vi alla kan göra. När kvaliteter som glädje, befrielse, äkthet och nåd växer 
så kommer människor. Jag har sett det så många gånger att jag är säker på det.

Ett perspektiv i herdabrevet vill jag påtala särskilt eftersom det är lätt att inte se 
det annars, och det handlar om barn och unga. I visionen ligger att våra för-
samlingar på sikt ska kunna mötas långt mycket mer generationsöverskridande 
än vad som sker just nu. Att barn och ungdomar inte hela tiden nämns i texten 
är därför inte ett tecken på barnens och ungdomarnas frånvaro i församlings-
tanken utan precis tvärtom: allt i herdabrevet handlar om hela det mänskliga 
åldersspannet. Visionen är att vi ska få vara människor tillsammans och att våra 
olikheter i alla dimensioner, får vara tillgångar och gåvor till varandra. Tillsam-
mans får vi söka efter fler möjligheter att vara Levande församlingar, som är 
herdabrevets sammanfattande visionsformulering. De sju rörelserna är strategin 
som leder oss i den riktningen.

När jag ser de hoppfulla tecknen i vårt stift tänker jag ofta på Jesu ord: lyft 
blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Jesus säger åt oss att inte 
längre ha blicken i marken och bara titta i det invanda perspektivet utan att se 
framåt och runt omkring oss. Anden verkar och inbjuder oss att vara med.

Fastetid 2016
+ Martin Modéus
Biskop i Linköpings stift

Östra Ny kyrka
Östra Ny kyrka återöppnas 
efter renoveringen söndagen 
den 19 juni kl 16.00

Efterföljande samkväm
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Kyrkogårdarna
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

Gröna skyltar
Gravrättsinnehavare till gravar med gröna skyltar ombedes kontakta 
kyrkvaktmästaren för information och åtgärd.

Vinstlista Syföreningen i 
Östra Husby
  1 Handbroderad duk  Gunilla Jonsson
  2 Matkorg   Bengt Borén
  3 Tavla Rödhake   Else Marie Andersson
  4 Pläd Röd   Helena Asplund
  5 Hemvävda linneservetter Birgitta Sahlin
  6 Påslakan   Ann-Marie  Folkesson
  7 Ljuslykta + skål i glas  Elisabet Jonsson
  8 Dramaten väska   Gerd Johansson
  9 6 st linnehanddukar  Anita Järnvall
10 Pläd rutig   Barbro Håkansson
11 Presentkort Café Ro  Elisabet Jonsson
12 Hårklippning Vikbolandets Hårmode Kalle Håkansson
13 Presentkort Väsby Blommor Ulla Karlsson
14 Presentkort Östra Husby Pizzeria Margareta Ohlsson
15 Kungsängens Handelsträdgård Doris Borén
16 Presentkort Ica Supermarket Rolf Alm
17 Presentkort Ica Supermarket Yngve Haraldsson
18 Presentkort Ica Supermarket Rosita Westerholm
19 Presentkort Ica Supermarket Maud Frank
20 Presentkort Ica Supermarket Christin Chalin
21 Apoteket Hjärtat  Martin Riessen
22 Plånbok   Inger Oskarsson
23 Hårshampo + balsam  Sonja Johansson
24 Duk handbroderad  Rolf Alm
25 Picknickväska   Birgitta Klockare
26 Löpare Björke Vävstuga Gunilla Bergström
27 Badlakan   Britta Andersson
28 Kaffekoppar 6 st  Bengt Borén
29 Salladsskål + småskålar  Barbro Olofsson
30 Frottéhanddukar  Roland Walldén

Gudstjänststatistiken i 
Östra Vikbolandets pastorat
Under året 2015 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 1595  
Högmässogudstjänster 444   
Familjegudstjänster 456 
Musikgudstjänster 671 
Övriga 2445 

Totalt antal deltagare under året: 7567 (totalt i pastoratet: 11934)

Jonsberg (Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor)
Högmässor 1358
Högmässogudstjänster 306
Familjegudstjänster 100
Musikgudstjänster 707
Övriga 321

Totalt antal deltagare under året: 4367 (totalt i pastoratet: 11934)

De fyra kyrkliga syföreningarna har tillsammans samlat in 63196 kronor 
under år 2015. I sanning en imponerande summa och insats. Stort tack! 
Medlen delas ut till lämpliga ändamål vid respektive syförenings årsmöte. 
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
20/2 Theo Karl Leif Ripskog Andersson, Västra Vikbolandets församling

VIGSEL
27/2 Engin Ceyland och Caroline Idensjö, Botkyrka församling

BEGRAVNING
26/2 Birger Gustafsson, Talmansvägen 11, 87 år
  3/3 Lars Lindberg, Wijkagården, 88 år
10/3 Maj-Britt Walther, Wijkagården, 95 år
11/3 Lars Brattlund, Västra Vikbolandets förs, 83 år
18/3 Lars-Ove Carlsson, Wijkagården, 88 år
15/4 Britta Wikelöv, Wijkagården, 91 år
27/5 Lars-Erik Johansson, Såneby, 98 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
27/2 Kenth Nathanael Hellmer, Kolmårdens församling
12/3 Melwin Kjell Kristian Filipsson Liljemyr Önsätter Storgården
  3/4 Wiktor Josef Marcus Johansson, Starrmyra
16/4 Elsa Elisabet Märta Herrgård, Norrköpings S:t Olof
  5/5 Zanna Annett Törnblom, Arkösundsvägen 541 M 

VIGSEL
14/5 Emelie Olsson och Daniel Bergsten, Jonsberg Menaås

BEGRAVNING
17/3 Britta Anna Margareta Lundgren, Kolmårdens förs. 88 år
14/4 Anna-Stina Nilsson, Utsätter, 88 år
26/5 Åke Peterson, Vintersbo, 72 år

De kyrkliga handlingarna
Dop - Konfirmation - Vigsel - Begravning

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-post: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet
Facebook: www.facebook.com/ostravikbolandet

Instagram: svenskakyrkanostravikbolandet

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

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

Präst: Onsdag 11-12
 Fredag 10-12

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

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

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

070-510 78 79

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

KYRKORÅDET 
Ordförande Kaj Nielsen, tel 0125-134 38

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