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Hopp och livHopp och liv
Man brukar inte sällan säga att så länge det finns liv, finns det hopp. Inte 
minst i denna tid som är så annorlunda mot det vi vanligen tänker oss och 
lever i kan man säga eller tänka så. Det är ett hoppingivande påstående - 
tänker vi - i alla fall vid ett hastigt påseende. Tyvärr stämmer det inte med 
verkligheten, den är inte alltid som man tänker sig vilket våra livserfarenheter 
lär oss. Det är många saker vi omprövar under livet och det är nyttigt att 
tvingas till det nu och då. Då blir man inte så självsäker, och inser också att 
allt kan man inte ta för givet, trots att allt är givet, en gåva, ett lån eller vad 
man nu vill kalla det. 

Livet är som alla andra begåvningar en gåva av Gud själv för att vi ska leva 
och vilja göra det. Vi måste som kyrka och kristna i coronatider uppmana oss 
själva och varje människa till det solidariska ansvar som ligger i orden att vi 
”ska bära varandras bördor”. 

Utöver det ska vi också vittna om att hoppet som är förankrat i Jesus Kristus 
inte är ett drivankare, utan har sitt fäste i Jesu död på korset, uppståndelsen 
från de döda, den tomma graven och himmelsfärden. Allt det har vi del 
av genom att vi är döpta och därför är den stora utmaningen att påstå ”så 
länge det finns hopp, finns det liv”. Det liv som saknar hopp är inte värt 
att leva, men vi lever i skärningspunken mellan himmel och jord och vet att 
den dag jorden går under är hoppet inte ute. Ingen kan sia om framtiden, 
ingen av oss kan äga kontrollen över den och just därför firar vi våra 
gudstjänster och dukar nattvardsborden, döper barn, konfirmerar, viger 
och har begravningsgudstjänster, om än lite annorlunda, och för tillfället i 
annorlunda proportioner än vanligen. Vi gör det för att leva i det hopp som 
gör att ingen av oss är förlorad. Det fästet heter Jesus Kristus. ”I honom har 
våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn”. (Ps. 33:21)

Torbjörn Sjöberg

FÖRSAMLINGSAFTON
Boka in 1 oktober!

Församlingsafton i Gyllingegården kl.19.00 med

Sverker Wadstein

Mer information i nästa nummer av Kyrkobladet

Konfirmand 2020-2021!Konfirmand 2020-2021!
I höst är det dags för dig född år 2006! Vi hoppas att 
du vill vara med och fundera kring viktiga saker i livet, 
uppleva olika saker tillsammans på läger och i guds-
tjänster och samlingar under året. Information och start 
onsdagen den 26 augusti kl 19.00 i Gyllingegården.

Torbjörn Sjöberg, Peter Fransson, Martin Riessen, 
Khuloud Youssef, Hala Youssef

Varmt välkommen! 

Foto: Fanny Lindkvist
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NationaldagenNationaldagen
6 juni kl. 08.00-08.05 ringer kyrkklockorna i våra kyrkor

Vikbolandets nationaldagsfirandeVikbolandets nationaldagsfirande
är p g a covid-19 framflyttat till nästa år i Östra Ny kyrka

Upplev AspöUpplev Aspö
Gudstjänsten på Aspö ödekyrkogård är flyttad till nästa år

SommarlunchSommarlunch
i Gyllingegården är framflyttad till nästa år

MidsommardagenMidsommardagen
20 juni. Gudstjänsten i Mauritzbergs slottskapell flyttad till Östra Husby kyrka kl 11.00.
Vi är välkomna att fira Midsommardagens gudstjänst i Mauritzbergs slottskapell nästa år

WikbolandsmarkenWikbolandsmarken
är framflyttad till nästa år

Upplev ArkösundUpplev Arkösund
12 juli kl 11.00 Friluftsgudstjänst på Kvarnberget, Torbo
Therese Hammarberg, trombon, sång. Mikael Wittwång piano, trumpet

VållingstadVållingstad
26 juli kl 11.00 Friluftsgudstjänst, Torbo. Claes Malm, trumpet. Visning av gamla huset med mera

RönöRönö
26 juli kl 14.00 firas friluftsgudstjänst hos Elsy och Gösta Andersson i Arvidslund. Torbo, de Koster

ArköArkö
Friluftsgudstjänsten är framflyttad till nästa år

RönöRönö
16 augusti kl 14.00 Friluftsgudstjänst i Segerbo, Fransson.  

ÖstgötadagarnaÖstgötadagarna
5-6 september. Utöver gudstjänster och evenemang i samarbete med företagare och 
föreningar är kyrkorna på Östra Vikbolandet öppna kl 09.00-17.00

Annorlunda tidAnnorlunda tid
Ni märker snabbt att detta kyrkoblad skiljer sig från de flesta andra på 
grund av covid-19 och de begränsningar som följer av denna pandemi. 
Eftersom gudstjänstlivet är en nödvändig del för ett levande kristet liv 
och levande församlingar ställer vi inte in men om och anpassar våra 
möjligheter.

Kyrkan finns alltid och har alltid anpassat sig i kriser för att finnas till för 
var och en. Prästerna kan alltid sökas på telefon.

Vi vill ta ansvar för att hindra och fördröja smittspridning men också öka 
sammanhållning och trygghet. Vi följer regeringens och våra myndigheters 
beslut och direktiv när det gäller coronasmittan. Vi tar utgångspunkten 
i omsorg om människor i riskgrupperna och vill möta de människor som 
behöver särskild hjälp och stöd genom samverkan med alla goda krafter.

Möjlighet till enskild nattvard – kontakta prästerna på tel 0125-506 07 
eller 0125-504 04

Livshållning i nuläget:
• Kom inte till kyrkan om det finns tecken på luftsvägssymtom/sjukdom
• Hälsa inte i hand, håll avstånd
• Kyrkkaffe eller annan förtäring liksom eftersamlingar ställs in
• Kyrkliga syföreningarna inställda tills annat meddelas
• Körövningar och körmedverkan inställda tills annat meddelas
• Andakterna på Wijkagården är inställda tills annat meddelas
• Gemenskaparna inställda, beräknas träffas igen 3 september kl 11.00
• Nästa lunchträff beräknas till den 16 september
• Församlingsinstruktionsdagen framflyttad till 10 oktober
• Konfirmationen framflyttad till helgen 17-18 oktober
• Församlingsresan framflyttad till den 26 maj 2021
• Samtliga sommarcafé är framflyttade till nästa sommar

Vi ber om förståelse för justeringar som sker med kort varsel
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KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2020
i Gyllingegården, Östra Husby

Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”.
Samling, berättelser, sång, fika, teater mm.

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp 
   (ingen anmälan)
Ankaret Måndag  kl 13.30 – 15.00 F-klass, åk 1 och 2
Snäckan Tisdag  kl 13.30 – 15.30 F-klass, åk 1 och 2
Fisken Tisdag kl 15.30 – 17.00 åk 3 – 6

Hälsningar
Khuloud och Hala

Grupperna börjar den 31 augusti (vecka 36).
Anmälan från 19/8 på telefon 0125-240 50 eller 070-824 05 04 
(Röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelanden) eller
khuloud.youssef@svenskakyrkan.se 
Ange namn, klass och telefonnummer på röstbrevlådan så hör vi 
av oss.

Alla barn är välkomna till

SUN AND FUN!
Måndagen den 15 juni

kl 9.30–16.30 i Gyllingegården

Anmäl barnets namn, ev allergi och 
kontaktpersons/vårdnadshavarens telefonnummer 

senast den 10 juni till Khuloud Youssef, tel 070-824 05 04 
eller khuloud.youssef@svenskakyrkan.se
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Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet

MusikgudstjänsterMusikgudstjänster
På grund av den rådande Coronasituationen har vi beslutat att inte i år 
genomföra någon sommarmusik på traditionsenligt sätt. 
Utifrån biskoparnas devis ”Vi ställer inte in, vi ställer om” så flyttas i stället 
de planerade programmen till ett senare datum, förhoppningsvis i höst om 
situationen då förändrats till det bättre. 
Så, i bästa fall kan vi se fram emot en musikrik höst i pastoratet.

Martin Riessen

Framflyttade
Med hänsyn till musikgudstjänsternas framflyttande i tiden och medverkandes 
möjligheter att medverka framöver, hoppas vi kunna skicka ut mindre 
informationer om dag, tid, plats och medverkande under hösten. Se kommande 
information i postlåda, NorrköpingsMagazinet och vår hemsida.

Torbjörn Sjöberg

 

Östra ny kyrka - ÖstgötadagarnaÖstra ny kyrka - Östgötadagarna
Lördag 5 september kl 18.00
Helgmålsbön. S:ta Annalegenden – Jesu mormor i ord, ton och bild. Lisbet 
Paulsson, Peter Fransson och Martin Riessen presenterar det nordtyska 
altarskåpet från mitten av 1400-talet.
Recitation till altartavlans scenerier i åtta
fält varvas med musik ur Buxheimer
Orgelbuch från ca 1470.
 
Söndag 6 september 16.00
Orgelkonsert. Martin Riessen framför ett
 program med Mariamusik på den histo-
riska Nordströmorgeln från 1865.

Östra Ny kyrka med sina fina inventarier
är öppen för besök och visning. Guidning
av kyrkvärdar och kyrkoväktare från
kl 13.00 både 5 och 6 september.

Kaffe på kyrkbacken. Välkomna!
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

JULI

  5 4 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00  Gudstjänst, Sjöberg
 Rönö 14.00 Gudstjänst, Sjöberg
12 Apostladagen
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Sjöberg 
 Jonsberg 11.00 Friluftsgudstjänst, Kvarnberget, Arkösund, Torbo, Therese 
   Hammarberg, trombon, sång, Mikael Wittwång, piano, trumpet
19 6 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
26 Kristi Förklarings Dag
 Östra Husby 11.00 Friluftsgudstjänst i Vållingstad, Torbo, Claes Malm, trumpet
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst i Arvidslund, Torbo

JUNI

  1 Annandag Pingst
 Häradshammar 19.00 Gudstjänst, Fransson
  6 Nationaldagen
 Ringning i kyrkornas klockor kl 08.00 – 08.05
  7 Heliga Trefaldighets Dag
 Östra Husby 11.00  Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
 Rönö 14.00 Gudstjänst, Fransson
14 1 e. Trefaldighet
 Häradshammar 09.30 Gudstjänst, Fransson
 Östra Ny 11.00 Gudstjänst, Fransson
20 Midsommardagen
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg  
 Jonsberg 11.00 Gudsdtjänst, Fransson
21 Johannes döparens dag
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
28 3 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00  Gudstjänst, Sjöberg
 Östra Ny 14.00 Gudstjänst, Sjöberg

PREDIKOTURER OCH ANNONSERING
finns i NorrköpingsMagazinet, 

Kyrkobladet och på hemsidorna: 
www.svenskakyrkan.se/ostravikbolandet 

www.norrkopingsmagazinet.se

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

2/9, 7/10,4/11 och 2/12
Kontaktperson: Doris Borén 0125-504 99

JONSBERG - ANDRA MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
7/9,12/10, 9/11, 14/12

Kontaktperson: Margareta Herrström Persson 0125-200 87

ÖSTRA NY - TREDJE MÅNDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
21/9,19/10, 16/11 och 21/12

Kontaktperson: Kerstin Karlsson 0125-100 86

RÖNÖ - ANDRA ONSDAGEN I MÅNADEN KL 14.00
10/6, 12/8, 9/9, 14/10 och 11/11

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

  2 8 e. Trefaldighet
 Häradshammar 18.00 Gudstjänst, Fransson
  9 9 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Fransson
16 10 e. Trefaldighet
 Jonsberg 11.00 Gudstjänst, Fransson
 Rönö 14.00 Friluftsgudstjänst i Segerbo, Fransson 
23 11 e. Trefaldighet
 Häradshammar 11.00 Gudstjänst, Fransson    
30 12 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

GUDSTJÄNSTER

SEPTEMBER

5-6 Östgötadagarna  
  5 Östra Ny 18.00 Helgsmålsbön. S:t Annalegenden - Jesu mormor i ord och ton, 
   Paulsson, Fransson, Riessen
  6 13 e. Trefaldighet
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 16.00 Orgelkonsert
9 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling

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

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

(Startdatum för körerna meddelas i slutet av sommaren)

KollekterKollekter
(R)=Rikskollekt 

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

1 juni, Annandag Pingst
Diakonin i pastoratet (F)

7 juni, Heliga Trefaldighets dag 
(Missionsdagen)
Act Svenska kyrkan (R)

14 juni, 1 söndagen efter 
Trefaldighet
Credo (F)

20 juni, Midsommardagen
Diakonin i pastoratet (F)

21 juni, Den helige Johannes 
Döparens dag
Diakonin i pastoratet (F)

28 juni, 3 söndagen efter 
Trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

5 juli, 4 söndagen efter 
Trefaldighet
Diakonin i pastoratet (F)

12 juli, Apostladagen
Act Svenska kyrkan (R)

19 juli, 6 söndagen efter 
Trefaldighet
Individuell Människohjälp (S)

26 juli, Kristi förklarings dag
Svenska kyrkan i utlandet (R)

2 augusti, 8 söndagen efter 
Trefaldighet
Norea (F)

9 augusti, 9 söndagen efter 
Trefaldighet
Capella Ecumenica (F)

16 augusti, 10 söndagen efter 
Trefaldighet
Act Svenska kyrkan (R)

23 augusti, 11 söndagen efter 
Trefaldighet
Asylrättscentrum (S)

30 augusti, 12 söndagen efter 
Trefaldighet
Linköpings stadsmission (F)

6 september, 13 söndagen efter 
Trefaldighet
Diakoniinstutitionerna (R)

OBS! I skrivande stund har inte 
församlingsrådet i Jonsberg fattat 
beslut om församlingskollekterna, 
varför de inte kan visas i kollektlistan 
här.



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

Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronaviru-Act Svenska kyrkan lyfter under maj till augusti coronaviru-

sets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta sets konsekvenser bland människor som redan lever i utsatta 

situationer och samlar in pengar för att lindra de katastrofala situationer och samlar in pengar för att lindra de katastrofala 

effekterna.effekterna.

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

svenskakyrkan.se/act

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger Act Svenska kyrkan människor i utsatta 
situationer tillgång till hygienartiklar, skyddsutrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas. Tillsammans gör vi skillnad. 

TillsammansTillsammans
sprider vi hopp!sprider vi hopp!
Vi lever alla under samma himmel. Coronaviruset gör inga 
undantag. För miljontals människor i världen kan livet inte bara 
stanna upp och vänta på bättre tider. Antalet människor som nu 
står inför en akut otryggad livsmedelsförsörjning kommer att stiga 
till 265 miljoner under 2020. Det innebär en ökning med 130 
miljoner från 135 miljoner under 2019, till följd av de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19, enligt World Food Programme. Särskilt 
kvinnor och barn drabbas av våld, förlorade försörjningsmöjligheter 
och osäkerhet.

Act Svenska kyrkan arbetar just nu tillsammans med våra 
partner över hela världen för att ge utsatta människor tillgång till 
hygienartiklar, matpaket, skyddsutrustning och information om hur 
coronavirusets spridning kan begränsas. Kyrkor och trosbaserade 
aktörer har goda möjligheter att nå ut till allmänheten med 
budskap om social distansering, solidaritet samt hälsoinformation. 
Vi har en central roll när det gäller att utmana skadliga normer 
och värderingar, samt främja jämställdhet. Trosbaserade aktörer 
förmedlar även viktiga samhällstjänster som utbildning, hälso- och 
sjukvård och psykosocialt stöd – insatser som är extra viktiga under 
covid-19.

Det stöd vi ger är helt avgörande i en tid av kris och våra partner 
ber oss finnas vid deras sida när de nu tvingas ställa om alla resurser 
för att möta effekterna av coronaviruset. Nu, mer än någonsin, ser 
vi verkligen att vi alla lever under samma himmel.

Nu kraftsamlar vi för att kunna möta de ökande behoven. Du 
behövs!
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FrälsarkransenFrälsarkransen
Frälsarkransen finns att köpa hos 
församlingspedagog Khuloud Youssef, 
Gyllingegården, till ett pris av 100 kr för 
vuxen, 80 kr för barn och byggsats för att 
själv tillverka en frälsarkrans kostar 65 kr.

SäkerhetSäkerhet
• I kyrkorna finns brandsläckare, brandfiltar och 

hjärtstartare
• Personalen är HLR-utbildad
• Brandutrustningarna kontrolleras regelbundet

KyrkogårdarnaKyrkogårdarna
Observera att glasburkar 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. Lyk-
torna återfås genom personligt besök till 
gravsmyckningshelgen i november.

Gröna skyltar
Gravrättsinnehavare till gravar med gröna 
skyltar ombedes kontakta kyrkvaktmästa-
ren för information och åtgärd.

Tack!Tack!
Irene Bertilsson har arbetat i vår barn och ungdomsverksamhet under väldigt 
många år. Hon började i barnverksamheten i Häradshammar 1999 och 
kom sedan även till Ö. Husby. Irene  blev vår första barnskötare och har 
arbetat på 50% med barnverksamheten i Pastoratet. Irene har ett brinnande 
engagemang för barn och unga och har under alla år gjort en väldigt fin 
insats med helhjärtat engagemang. Glädjen i arbetet har inte gått att missa, 
inte heller gensvaret hos, barn, ungdomar och föräldrar.Läsåret 2019-2020 
har Irene varit tjänstledig och väljer nu att efter 20 år sluta.

Irene – stort tack för dina fina och mångsidiga insatser genom alla år. Vi 
önskar dig Guds välsignelse och fortsatt livsglädje liksom återseendets glädje i 
Gudstjänsterna.

Torbjörn Sjöberg

StipendieutdelningStipendieutdelning
Östra Husby Församlings Stiftelse för fornminnesforskning delar ut 
2020 års stipendium 2021.
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Kära vänner i Linköpings stift!

Mycket händer just nu som skakar om i vår gemensamma vardag. Vi reagerar 
olika på detta, allt från att gripas av handlingskraft eller vanmakt till att bara 
uppgivet se bort. Eller att försöka leva som vanligt.

I kyrkans rika förråd finns böner, psalmer och ”vänner” i den bibliska 
historien som kan ge oss perspektiv, vägledning och tröst i det vi nu står i. 
Det kan handla om allt från Psaltarens Ur djupen ropar jag till dig, Herre… 
eller Luthers psalm Vår Gud är oss en väldig borg… till det bibliska ropet 

som följt oss i kyrkans gudstjänst sedan 300-talet: Herre, förbarma dig över 
oss. Eller yngre psalmer som Du omsluter mig och Känn ingen oro.

En del av dessa, och många andra texter och ord, har nog flimrat förbi utan 
att hitta sin genklang i oss under många år. Men plötsligt blir de kanske 
det viktigaste vi har. Mänskligheten har varit i kris förr. Bibelns berättelser 
vittnar om detta, psalmerna vittnar om detta, bönerna vittnar om detta. 
Människor har ett oändligt antal gånger sökt sig till Gud. Nu räcks orden till 
oss från dem som gått före oss. Det är som om de säger: pröva det här, vi vet 
att det ger kraft och tröst och hjälp.

Kyrka är vi alla, och människor är vi alla. Därför har var och en av oss en 
utmaning att räcka ut händerna till varandra, bokstavligen eller bildligt. Alla 
kan inte göra allt, men många kan åtminstone göra något. Alla kan vi be.

I den tid då vi, med rätta, uppmanas att öka den fysiska distansen till 
varandra behöver vi tänka igenom hur vi kan bidra till att öka den mänskliga 
närheten till varandra. Genom att ringa ett extra telefonsamtal. Genom att 
berätta att man ber för varandra. Genom att fråga hur vi kan bidra till att 
minska ensamheten hos någon på något sätt. Den där vinkningen, även om 
det är på håll, är kanske viktigare än någonsin.

Kyrkans uppgift är att med förbön och handling finnas till för människor, 
inte att medverka till rädsla och isolation. Vad är mitt och ditt bidrag i detta? 
Låt oss vara uppfinningsrika.

Som församlingar behöver vi både visa omsorg om människor och respekt 
för lägets allvar. Församlingens pastorala uppgift att ge hopp, själavård och 
mod växer i detta läge, så oreflekterad verksamhetsbegränsning kan inte vara 
kyrkans kallelse i dagens läge. Vad behöver verkligen utgå? Kan det ersättas 
av annat? Finns nya – och ansvarsfulla – sätt och nya mötesplatser? I allt 
följer vi förstås myndigheternas förordningar och rekommendationer.

När vi biskopar talat med varandra är vi många som säger: ”vi ställer inte 
in, vi ställer om”. Exemplen på detta kan vara många. Om en grupp för 
ensamma måste ställas in, så kanske vi skapar en omsorgens telefonkedja. 
När grupper inte kan genomföras kanske deltagarna kan organiseras för 
hjälp- och stödarbete, att handla åt varandra, gå till apoteket åt varandra, 
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”Låt oss be och vara”Låt oss be och vara
uppfinningsrika”uppfinningsrika”
Biskop Martin Modéus skriver till församlingarna i coronavirusets tid.
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låna böcker åt varandra. Eller så sprider vi information så att så många som 
möjligt nås av information om hur vi kan hjälpas åt att vara samhälle i en 
svårbegriplig tid.

Restriktioner i verksamhet och förändringar av verksamhetsformer är till för 
att skydda de svagaste. Kanske behöver vi ibland påminna varandra om att 
åtgärderna är till för att hindra smittspridning, inte främst för att skydda oss 
själva.
Det är av stor vikt att vi upprätthåller gudstjänstlivet. Gudstjänstfirande, som 
vi är vana vid, är i dag rejält påverkat av läget. Men jag är glad att kunna 
konstatera att det finns en bred uppslutning kring att bön ändå ska äga rum 
och att klockorna ska ringa på söndagens gudstjänsttider – om så bara med 
en eller ett fåtal förebedjare på plats. Lokalt fattar församlingarna de beslut 
som är mest konstruktiva utifrån de lokala omständigheterna. Nattvard kan 
delas ut i form av endast bröd, under en begränsad tid. Fridshälsningen kan 
ske genom att man nickar eller vinkar till varandra. Den blir en påminnelse: 
Jag ser dig. Gud är med dig!

Redan nu är på de flesta ställen församlingsverksamhet inställd för grupper 
som myndigheterna bedömt utsatta för särskild risk. När det gäller 
verksamhet där dessa grupper inte är aktiva kan den genomföras, så länge 
inga andra myndighetsrekommendationer utfärdas. Även bedömningen av 
vilka grupper som är utsatta för risk kan ändras. Det finns anledning att 
särskilt hålla ögonen på hur myndigheterna motiverar sina beslut. Ibland kan 
det finnas anledning till större restriktivitet.

Begravningar är prioriterad verksamhet, medan andra kyrkliga handlingar, 
som dop och vigsel, efter samråd kan skjutas upp en tid.

Barn- och ungdomsverksamhet går att bedriva enligt samma förutsättningar 
som de föreskrifter och rekommendationer som myndigheterna utfärdat för 
skolorna. När de ändras så ändras också våra bedömningar.

I ett så oklart läge som det nuvarande behöver Sveriges, liksom våra lokala 
samhälles ledare särskilt stöd och förbön. Man har att fatta beslut som ibland 
är genomgripande i en situation som är mycket oklar. Säkert kommer det 
i efterhand att visa sig att en del sådana beslut var för omfattande medan 
andra var för otillräckliga. Därför behövs våra böner för dem som har som 
uppgift att leda samhället, liksom vårt stöd och vår omtanke om dem.

Detta gäller förstås också församlingarnas ledning och styrning. 
Församlingarna behöver sluta upp kring sina ledare. Kyrkoherdar, 
församlingsherdar, förtroendevalda och alla i ansvarig position har mitt 
särskilda stöd i denna viktiga uppgift, liksom i mina förböner. Jag hoppas att 
så många som möjligt är med mig i detta.

Förbönen är och förblir en av kyrkans främsta uppgifter. Ha alltså med 
Coronasmittspridningen i alla bedjande sammanhang, be särskilt för 
människorna i riskgrupper, för alla som är rädda, för dem som har smittade 
anhöriga, för dem på flykt och alla som inte har möjlighet att skydda sig 
på de sätt som ett modernt samhälle erbjuder, för dem som kanske redan 
drabbats i församlingen, etc.

I vår gemensamma bön kan vi använda dessa eller liknande formuleringar:

Gud, du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen
sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

Med önskan om Guds välsignelse – i förbönens gemenskap!

Biskop Martin Modéus
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
15/2 Nova-Li Julia Viola Ringqvist, Getlundsvägen 4
20/2 Nils Rolf Hahlin, Möllestad 3
29/2 Lina Lycka Elisabet Brandtberg, Konungsund Stens Gård
  4/4 Malva Axelina Ranung, Häradshammar

VIGSEL
22/2 Kristin Hylander och Mikael Isaksson, Husby Stenbro 2

BEGRAVNING
13/3 Gunnel Gustafsson, Häradshammar Hestad 4, 83 år
  3/4 Sven Landblom, Ängebyvägen 10, 80 år
  6/4 Uno Adell, Talmansvägen 3, 74 år
17/4 Gösta Samuelsson, Östkindsvägen 8, 98 år
23/4 Lars Edstav, Uppsala, 91 år
29/4 Lars Adolfsson, Wijkagården, 75 år
30/4 Barbro Carlsson, Ängebyvägen 28, 92 år
  8/5 Anna-Lisa Herau, Wijkagården 92 år
15/5 Ulla Karlsson, Wijkagården, 97 år
15/5 Margit Persson, Kolmårdens församling, 88 år
20/5 Stig Andersson, Wijkagården, 94 år
22/5 Marianne Gunnarsson, Wijkagården, 90 år
28/5 Gun Rask, Wijkagården, 95 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
  1/2 Erik Elias Nilsson, Östra Ny Hageby Östergård
14/3 Mikaela Estelle Elisabeth Peterson, Hovgren 1
14/3 Alicia Svea Beatrice Andersson, Östermem 13 B
21/3 Lukas Emil Fredrik Åberg, Stockholmstorp 4

BEGRAVNING
  1/4 Nils-Åke Stäke, Stäk, 85 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

Kyrkorådet
Ordförande Johan Bagge ..............070-767 05 06 

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