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LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården onsdagar kl 12.00-ca 14.30

Onsdag den 10/9

”Kan du vissla Johanna”
Gäst: Leif Marmgård
Anmälan senast 8/9

Onsdag den 8/10

”Britta-Cajsa på fattigstugan”
Gäst: Marianne Bokblad
Anmälan senast 6/10

Onsdag den 12/11

”Karl Karlsson Gyllenhielm”
Gäst: Martin Riessen

Anmälan senast 10/11

Anmälan om deltagande endast på telefon 0125-240 50
(röstbrevlåda med möjlighet att lämna meddelande) 

Delad glädje - Dubbel glädje

Höstens kyrkoblad är ett tema
nummer med anledning av den 
stiftsfest vår biskop, Martin Modéus, 
bjuder in till. Den är till för att 
stärka banden mellan oss som är 
en del av Kristi kyrka på jorden 
i Linköpings stift. För att vara 
frimodiga och glada i Herren vill 
biskopen inspirera oss alla genom 
gudstjänster, uppbyggelse, goda 
relationer och förtroende. Det ökar 
vår möjlighet att vara stolta över att  
vi får leva som Guds barn, vilket vi 
blev genom dopet, och vara ett salt 
i världen i den meningen att, vi inte 

skäms för talet om Korset och det 
faktum att Jesus dog på korset för 
våra synders skull och uppstod från 
de döda för att vara med oss alla 
dagar till tidens slut. När vi delar 
glädjen och vissheten att vara en del 
av Guds folk i världen ökar vår tro 
och vår glädje att leva som kristna. 
Vi mår alla väl av att vara medvetna 
om vår kristna tro och vara en del av 
den. Gudstjänstlivet i våra kyrkor är 
till för att lyfta fram Filipperbrevet 
4:4, ”gläd er i Herren alltid”.

Torbjörn Sjöberg

Foto (framsidan): Fanny Lindkvist

Välkomna!
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6-7 september
ÖSTGÖTADAGARNA

Utöver gudstjänster och evenemang i sam-
arbete med företagare och föreningar på 

Vikbolandet är kyrkorna,
utöver gudstjänster och planerade visningar, 

öppna kl 09.00 - 17.00

7 september
ÖSTRA HUSBY KYRKA 11.00

Kulturgudstjänst, Ericsson och församlings-
rådet, visning av inventarier

ÖSTRA NY KYRKA 14.00
Gudstjänst med efterföljande visning av 

kyrkan och dess inventarier,
Torbo och församlingsrådet

12 oktober
RÖNÖ KYRKA 18.00

Gudstjänst med förbön inför älgjakten,
JÖR-kören, kaffe i Bygdegården

8 november
ÖSTRA NY 14.00

Östra Ny kyrkliga syförenings auktion i 
Tingsborg, JÖR-kören

Musikgudstjänster
Söndag 14 september kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Näshulta manskör, dirigent: Staffi Lontos

Söndag 28 september kl 18.00 i Rönö kyrka
Christine Ankarstrand och Helena Wanrud, sång och piano
Söndag 5 oktober kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Linn Wedhäll och Henric de Koster, sång och piano

Söndag 19 oktober kl 18.00 i Jonsbergs kyrka
Anders och Caroline Eksmo, sång och piano

Söndag 26 oktober kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Överraskningskonsert med hemlig gäst

Söndag 9 november kl 18.00 i Östra Husby kyrka
Martin Riessen, orgel

Söndag 23 november kl 18.00 i Häradshammars kyrka
Caroline Amnéus och Daniel Beskow, sång och piano
Söndag 7 december kl 18.00 i Östra Ny kyrka
Sånger i Advent med JÖR-kören

 

30 november
ÖSTRA HUSBY KYRKA 11.00

Högmässa, körsång, efterföljande advents-
kaffe med kyrkliga syföreningen som värd

HÄRADSHAMMARS KYRKA 14.00
Gudstjänst, körsång, efterföljande ad vents-

kaffe med församlingsrådet som värd

JONSBERGS KYRKA 11.00
Högmässa, körsång, efterföljande advents-

kaffe med församlingsrådet som värd

ÖSTRA NY KYRKA  18.00
Gudstjänst, musik/sång, efterföljande ad-

ventskaffe med församlingsrådet som värd

RÖNÖ KYRKA 14.00
Högmässa, efterföljande adventskaffe med  

kyrkliga syföreningens samkväm och lotterier

7 december
ÖSTRA HUSBY KYRKA 11.00

Familjegudstjänst, barngruppernas 
julavslutning

Minnesguds-
tjänsterna

1 NOVEMBER
Häradshammar kl 18.00

Rönö kl 14.00

2 NOVEMBER
Östra Husby kl 11.00

Jonsberg kl 11.00
Östra Ny kl 14.00
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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

0125-504 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 den 4 augusti.

Hälsningar
Iréne och Gittan

Konfirmand- 
inskrivning
2014 vill vi inbjuda er att delta i konfirmationsläsning. 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) i 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
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SEPTEMBER

  3 Wijkgården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  7 12 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Kulturgudstjänst, Ericsson, församlingsrådet
 Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässogudstjänst, Torbo. Visning av kyrkans inventarier
 Rönö 18.00 Högmässogudstjänst, Torbo
10 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
14 13 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässogudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Axelius
 Östra Ny 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Näshulta manskör
17 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
21 14 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg/Aspö 11.00 Högmässa, Axelius
 Rönö 14.00 Högmässa, Axelius
24 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
28 15 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Ericsson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Ericsson
 Rönö 18.00 Musikgudstjänst, Torbo, Christine Ankarstrand och 
   Helena Wanrud

OKTOBER

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
  5 DEN HELIGE MIKAELS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa
 Häradshammar 18.00 Musikgudstjänst, Norberg, Linn Wedhäll och Henric de Koster
 Jonsberg 11.00 Familjegudstjänst, Norberg
 Östra Ny  14.00 Högmässa, Norberg
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
12 TACKSÄGELSEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst och familjedag, Sjöberg, 
   barngrupperna, församlingsrådet
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Axelius
 Rönö 18.00 Högmässogudstjänst, Torbo, JÖR-kören. Kyrkkaffe
15 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
19 18 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, Norberg. Välkomnande av Kristina och 
   Martin Riessen. Samkväm i Gyllingegården
 Jonsberg 18.00 Musikgudstjänst, Norberg, Caroline och Anders Eksmo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Norberg
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
26 19 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Överraskningskonsert 
   med hemlig gäst
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Norberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Norberg 

PREDIKOTURER OCH 
ANNONSERING

finns endast i NorrköpingsMagazinet. 
Kyrkobladet kommer ut som tidigare 

4 gånger per år.

GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER
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NOVEMBER

  1 ALLA HELGONS DAG  
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 18.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 14.00 Minnesgudstjänst, Norberg, JÖR-kören
  2 SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG
 Östra Husby 11.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg, kyrkokör
 Jonsberg 11.00 Minnesgudstjänst, Norberg, JÖR-kören
 Östra Ny 14.00 Minnesgudstjänst, Norberg
  5 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  8 Östra Ny 14.00 Kyrkliga syföreningens auktion i Tingsborg. JÖR-kören
  9 21 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, Martin Riessen
 Häradshammar 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Sjöberg
12 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
16 SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Norberg
 Jonsberg 11.00 Högmässogudstjänst, Torbo
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Norberg, JÖR-kören
 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Norberg
23 DOMSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa
 Häradshammar 18.00 Musikgudstjänst, Norberg, Caroline Amnéus och Daniel Beskow
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg
 Rönö 14.00 Högmässa, Norberg
26 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
30 1 ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, kyrkokören. Kyrkliga syföreningen bjuder 
   till kaffesamkväm i Gyllingegården
 Häradshammar 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg, kyrkokör 
   Församlingsrådets adventssamkväm i kyrksalen
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Norberg, JÖR-kören. Församlingsrådets  
   adventssamkväm i Hemgården
 Östra Ny 18.00 Högmässogudstjänst, Norberg. Adventssamkväm i Tingsborg
 Rönö 14.00 Högmässa, Norberg, kyrkliga syföreningens 
   adventssamkväm med lotterier i Bygdegården

GUDSTJÄNSTER

Observera att glasburkar inte får använ-
das som vasar på grund av olycksfallsris-
ken. Plastblommor får inte förekomma. 
Grav/ljuslyktor som tagits bort över 
sommaren, av kyrkogårdsförvaltningen, 
återfås genom personligt besök hos 
vaktmästarna till gravsmyckningshelgen 
i november.

GRAVSMYCKNINGSHELGEN
I samband med gravsmyckning, 
i anslutning till Alla Helgons Dag, 
serverar församlingsråden kaffe vid 
samtliga kyrkor/kyrkogårdar fredagen 
den 31 oktober kl 13.00-16.00.

VÄLKOMNA!

DECEMBER

  3 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  7 2 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, Kristina Riessen, Irene Bertilsson, 
   Birgitta Ask. Barngruppernas avslutning
 Jonsberg 11.00 Högmässa
 Östra Ny 18.00 Musikgudstjänst, Sjöberg, JÖR-kören med sånger i advent

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

GUDSTJÄNSTER

Kyrkogårdarna



Välkomna!
Roberth Zitman

Roberth, som bor i Östra Ny, är ny kyrkvaktmästare i Östra Ny och 
Rönö. Vi välkomnar Roberth och hoppas att han ska trivas med de nya 
uppgifterna. Det blir en hel del att sätta sig in i, men vi har under somma
ren, då Roberth arbetat 60% i Östra Husby, sett hur han gått in i uppgif
ten med stor entusiasm och frimodighet. Vi ser av det en god medarbetare 
i Roberth och hans framtida medarbetarskap. Roberth började sin tjänst 
den 8 augusti. Vi hoppas verkligen att du ska trivas i arbetet och arbetsla
get och önskar lycka till.

Kristina Riessen
Kristina är församlingspedagog men också van att arbeta med diakonala 
frågor och sammanhang. Vi ser det som en stor förmån att Kristina vill 
gå i tjänsten som såväl församlingspedagog som ansvarig för det diako
nala arbetet i vårt pastorat. Med stor glädje hälar vi dig välkommen och 
ser fram mot många års gott samarbete. Kristina beräkna börja sin tjänst 
under oktober månad. Välkommen och lycka till.

Martin Riessen
Martin är organist och blir därför en god medarbetare för att behålla den 
goda kvalitén på musik och körliv. Martin har många strängar på sin lyra 
och vi ser fram mot ett härligt medarbetarskap under många år framöver. 
Martin är organist i Tyska kyrkan i Stockholm, utbildad klockspelare, 
har arbetat på Karlberg och är musikdirektör för Dragonmusikkåren med 
mera. Martin beräknas börja sin tjänst under oktober månad. Välkommen 
till vårt pastorat och lycka till med din förnämliga kompetens på våra fina 
instrument.

Torbjörn Sjöberg

Samtliga nya medarbetare kommer att presenteras sig själva i nästa num
mer av kyrkobladet.

Tack!
Bengt Johansson

Har varit mångårig och uppskattad kyrkvaktmästare i Östra Ny och Rönö 
kyrkor och vårdat dess kyrkogårdar. Bengt har på egen begäran lämnat 
sin tjänst. Vi tackar Bengt så hjärtligt för de år han arbetat hos oss och för 
de fina insatser han gjort. Inte minst kyrkogården har haft en stor plats i 
Bengts hjärta och många har uttryckt stor tacksamhet över att den vårdats 
så fint. Vi önskar Bengt allt gott i fortsättningen och lycka till med andra 
uppgifter. Bengt slutade sin tjänst den 7 augusti.

Hans Jönsson
Kantor Hans Jönsson har troget tjänstgjort hos oss under en 7årsperiod. 
Det hindar inte att han fortsätter ytterligare en tid. Vi är tacksamma för 
Hans goda insatser och uthållighet i det tysta. Det är så storverk sker. 
Hans drar ned på sin tjänstgöring något, men håller fast vid körlivet och 
ett antal gudstjänsttillfällen.
Vi har i Hans onekligen haft de sju goda årens insatser och ser fram mot 
fortsatt gott samarbete.

Henric de Koster
Musikdirektören Henric är en god speleman och väl känd hos oss. Dels 
har han spelat här förr om åren till och från, och nu senast under en pe
riod av ett och ett halvt år. Vi tackar Henric för goda insatser och uthål
lighet. Engagemanget kan man inte ta fel på. Henric har tjänstgjort med 
glädje och bravur så mycket som det varit möjligt, ibland mer än så. På 
det sättet har vår höga och fina kvalité på musik och körlivet behållits och 
förmerats. När vi nu får ny organist, Martin Riessen, innebär det inte att 
Henric slutar helt. Han har lovat att gå in vid ledighet och eventuellt andra 
ledigheter, samt delvis på tjänsten i JonsbergÖstra NyRönö, där han och 
Hans Jönsson delar på uppgifterna.

Torbjörn Sjöberg
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Margareta Turesdotter (Bielke)
En stormansänka på Vikbolandet under 1300-talet

De flesta av Vikbolandets nuvarande herresäten tillkom under 1500 och 
1600talet. Under medeltiden (10501520) var det andra gårdar som var säten 
för den tidens godsägare. De flesta av de medeltida sätesgårdarna återgick 
så småningom till att bli vanliga arrendegårdar, s.k. lanbogårdar. I samband 
därmed delades ofta den gamla sätesgården upp i flera gårdsenheter.

En av Vikbolandets medeltida sätesgårdar var Broby i Å socken. Åtminstone 
på 1370talet ägdes och beboddes gården av Margareta (Märta) Turesdotter 
(Bielke). Detta utvisas tydligt av några bevarade dokument från den tiden. I 
ett av dessa framgår också att åtminstone en del av hennes vikbolandsgods 
hade ärvts från hennes föräldrar, nämligen jord i den stora byn Harsby i Å 
socken.

Margareta Turesdotter föddes ca 1308 och levde till omkring 137880. Hen
nes föräldrar var riddaren, riksrådet och lagmannen Ture Kettilsson (Bielke) 
till Kråkerum och Sigrid Nilsdotter (Natt och Dag). År 1336 blev hon gift 
med riddaren Karl Magnusson (Örnfot), som dog redan omkring 1344. Mar
gareta Turesdotter var således änka, när hon hade Broby som sin sätesgård. 
Förutom gårdar i Björkekind hade hon också jord i Dals och Konga häraden.

Margareta Turesdotter blev tidigt bekant med den Heliga Birgitta.  Från 1377 
finns ett intressant dokument bevarat. På påven Gregorius XI:s initiativ hade 
högt uppsatta män och kvinnor, som länge känt den heliga Birgitta, samlats 
i Vadstena för att där avlägga vittnesmål om hennes liv, seder och mirakler, 
som skett genom hennes förtjänst. Först vittnade riddaren Karl Magnussons 
änka fru Märta (Turesdotter Bielke) av Broby. Hon hade känt Birgitta se
dan ungdomen och vittnade: ”att Birgitta alltid tjänat Gud och med stor lust 
ägnat sig åt böner, allmosor och andra fromhetsverk. Efter att Birgitta ingått 
äktenskap hade hon ett särskilt hus för fattiga och sjuka; varje dag besökte 
hon de sjuka och delade ut förnödenheter till dem och utsåg även andra till 
samma uppgift. Hon hade som daglig vana att alltid delta i gudstjänsten före 

middagsmålet och därefter arbetade hon med prydandet altaren och präst
dräkter mm. Vid makens frånvaro låg hon på en hård och obekväm säng 
nattetid och på dagtid var hon iklädd en sträv klädnad.”

Broby fortsatte under 1400talet att vara sätesgård men för en annan släkt. 
Några av Margareta Turesdotters efterkommande blev emellertid kvar på 
Vikbolandet. Sonen Erik Karlsson (Örnfot), riddare och riksråd, var gift med 
Margareta Knutsdotter, som kom från en annan av Vikbolandets sätesgår
dar under 1300talet, nämligen Rönö gård. Hennes far, Knut Folkesson av 
Algotsönernas ätt, hade tillbytt sig Rönögodset 1325. Eriks och Margareta 
Knutsdotters son, riddaren och riksrådet Magnus Eriksson (Örnfot), hade 
Konungsund som sin sätesgård. Så var också fallet för dennes son, Erik Mag
nusson, som levde ännu 1473.

I Nordenskölds arkeologiska uppteckningar från 1870talet omnämns, att 
det på Brobys ägor i anslutning till ett högt berg söder om gårdsbebyggelsen 
funnits ett kloster. Av Nordenskölds text kan man dra slutsatsen att det rör 
sig om en muntlig tradition, som han fått höra. Om det finns någon kärna av 
sanning i den, ligger det nära till hands att räkna med Margareta Turesdotter 
som initiativtagare. Hon kan mycket väl ha inspirerats till detta av den heliga 
Birgitta.  Ett regelrätt kloster är emellertid inte troligt. Det borde ha lämnat 
spår efter sig. I stället skulle det kunna vara fråga om en mera blygsam an
läggning med anknytning till något kloster.

Gunnar Peterson

Bilden utvisar Broby gårdsbebyggelse och det s.k. Boberget. Enligt Nordensköld låg klostret 
“nedanför i söder på en av de flataste platser, där ekar växa”. Foto: Eva Peterson
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Biskop Martin Modéus, du är initia-
tivtagare till arrangemanget Stiftsfest 
som äger rum i Vadstena 20 septem-
ber. Berätta, vad handlar det hela 
om? 
Stiftsfesten kommer att bli ett tillfälle 
för att mötas, ha trevligt och reflek
tera över många av de viktiga ämnen 
som har med visionen om en god 
värld att göra. Hur lever vi miljö
vänligt? Vad är viktigt och vad är 
möjligt för att världen ska vara och 
bli rättvis. 

Under 90talet var en återkommande 
händelse i vårt stift ”Annandag 
Hjässe”, en stor friluftsgudstjänst på 
annandag pingst i Alvastra kloster
ruin med kaffekorg och efterföljande 
aktiviteter av olika slag. Jag hoppas 

att stiftsfesten ska kunna bli ett nytt 
sätt att skapa gemenskap i stiftet. Vi 
är många och det är roligt att se det 
ibland.

Till stiftsfesten hoppas jag alltså att 
många, många ska komma från stif
tets alla hörn. Genom att göra detta 
som en församlingsutflykt öppen för 
alla får vi enastående möjligheter 
både att lära känna varandra i för
samlingen och att skapa nya kon
takter i stiftet. Unga och gamla kan 
börja bli vänner och skapa ett sug 
efter att mötas också hemma.

När dagen är slut hoppas jag att vi 
har med oss många goda minnen – 
och en hel del utmaningar också. Vi 
är alla delar av visionen om en god 

värld och medarbetar i Guds goda 
verk. Med glädje kan vi hjälpa och 
stötta varandra att ta den platsen.

Temat för stiftsfesten är ”Dela Guds 
kärlek till världen”. Vad innebär det?
Stiftsfestens tema ”Dela Guds kärlek 
till världen” handlar om att vi är 
älskade av Gud och att vi är inbjudna 
att älska världen tillsammans med 
Gud. Den man älskar vill man väl; 
därför söker vi en helhetssyn på 
relationen Gudskapelse, där en av 
grundtankarna är att vi människor 
inte är överordnade naturen, utan en 
del av den, och att vi är inbjudna att 
ta del i den heliga Andens skapande 
och nyskapande verk.

Biskopen ordnar varje år fortbild
ningar för präster, diakoner, försam
lingspedagoger och kyrkomusiker. 
Temat har tidigare år varit kyrkosyn 
och andlighet. I år är temat ekoteo
logi, ett ord som kombinerar ”eko
logi” och ”teologi”. Vi försöker alltså 

förstå vår plats i tillvaron som helhet. 

Vilka hoppas du ska medverka på 
stiftsfesten, och vilka hoppas du 
kommer och deltar?
Alla är varmt välkomna, och det 
betyder verkligen alla. Oavsett om 
och hur man är aktiv i kyrkan så ska 
man känna att festen är öppen – och 
förhoppningsvis kommer det att fin
nas något meningsfullt och roligt för 
alla. Förberedelserna inför stiftsfesten 
pågår för fullt. Det finns ett gott och 
kreativt samarbete mellan stiftskans
liet, Vadstena församling, Vadstena 
folkhögskola och Pilgrimscentrum i 
Vadstena. 

Kommer det att bli ett återkomman-
de arrangemang? 
Vi prövar nu en ny form för att samla 
människor från hela stiftet. Om vi 
vill och känner entusiasm för det 
så kommer arrangemanget åter om 
något år.

Välkomna till stiftsfesten!
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PROGRAM FÖR

STIFTSFESTEN I VADSTENA 20 SEPTEMBER
”Dela Guds kärlek till världen”

Kl 09.30 och 15.00
Som inledning och avslutning på stiftsfesten firar vi gudstjänst och mässa i 
Klosterkyrkan tillsammans med bland andra biskop Martin Modéus.

Kl 10.00 - 15.00
Folkhögskolan, Klosterkyrkan och Pilgrimscentrum är vår festplats. Både utomhus 
och inomhus kommer det finnas något för alla sinnen:

”Gröna hörnan” - korta föredrag om miljö- och rättvisefrågor • 
KRAV, Fairtrade, närproducerade produkter och hantverk till försäljning • 
Utställare visar sin verksamhet kring hållbar utveckling • 
Pilgrimscentrum bjuder in till pilgrimsvandring • Öppet hus på 
Vadstena folkhögskola • Sång och musik av Ingela och Robin • 
Kaffeserveringar • Ponnyridning, familjeaktiviteter • Fri entré till 
Klostermuséet • Vadstena Svensk Handel: affärer och matserveringar 
håller öppet • Guidning av trefaldighetskyrkan • Guidning av 
Landsarkivet • Guidning i Örtagården

Vadstena folkhögskola håller öppet hus och visar sin verksamhet under 
stiftsfesten. Linköpings stift är huvudman för folkhögskolan som bland annat 
erbjuder Musiklinje, Textillinje och Svenska Kyrkans grundkurs.

I Trossboden (mellan klosterkyrkan och klostermuséet) kommer Vadstena 
församlings ungdomar servera kaffe.  Dessutom är det kaffeservering utanför 
Pilgrimscentrum och utanför folkhögskolan.

Utanför klosterkyrkan och på folkhögskolans gräsmatta kommer det finnas 
marknadsstånd med försäljare och utställare. På marknaden kan du bland annat 
handla: Kravodlade grönsaker, ostkaka, getost, smör, bröd, ägg, honung, viltfoder, 
hantverk, tenn, korgar, garn, vantar, mössor, vaxprodukter, tovat och veganfällar.

Birgittasystrarna

Birgittasystrarna har en egen kyrka i 
sitt kloster nära klosterkyrkan. 

Birgittasystrarna håller sin butik öppen 
och visar sin kyrka och sitt gästhem 
under stiftsfesten. 

Lunch på Vadstena 
folkhögskola

Lunch med kaffe på maten för 120 
kr/person. Matsalen rymmer 150 
lunchgäster, så vi vill att ni förbokar 
lunch så att vi kan planera hur många 
sittningar som går åt.
Boka lunch hos husmor Kicki: 0143-
157 10, husmor@vadstena.fhsk.se 

Vår fantastiska matsal ligger med 
Vadstenas bästa läge, bara ett stenkast 
ifrån Vätterns strand. Maten vi serverar 
är lagad från grunden med mycket 
kärlek och av så mycket svenska 
råvaror det bara går.

Sancta Birgitta 
Klostermuseum

Besök Klostermuseet under 
stiftsfesten. Titta in i Dormitoriet där 
nunnorna sov eller i Textilkammaren 
där det finns unika medeltida dräkter 
och textilier. Under dagen erbjuds 
guidade turer och filmvisning.

Pilgrimsvandra!

Pilgrimscentrum i Vadstena är en 
mötesplats, i Linköpings stifts regi, 
för besökare och pilgrimer. Än idag 
vallfärdar många till Vadstena och 
klosterkyrkan och pilgrimscentrum ger 
möjlighet för vandring, vila, reflektion 
och möten. 

Låna en vandringsstav och delta i en 
pilgrimsvandring under stiftsfesten! 
Hos oss kan du även fika och koppla av 
i vårt bibliotek.
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Christer Staaf, klosterkyrkans kaplan, skriver:
Det är en sällsam plats med ett rikt andligt arv som vi för
valtar. Livet pulserar i Klosterkyrkan året runt genom män
niskorna, bönen och mässan, men tar extra fart under högsä
songen på sommaren.
Utan ett stort antal frivilliga och volontärer från församlingen 
och Pilgrimscentrums kontaktnät skulle det inte fungera. 
Uppgifterna är många; dela ut bönelappar, hjälpa till med 
pilgrimsmässan mitt på dagen, finnas till hands vid bokbord 
och visningsvandringar, leda tidebönen mm.
För prästen ökar de personliga samtalen och bikten då många 
av sommarens tillfälliga besökare plötsligt erfar en vilja att ta 
ett beslut, vårda sin själ, eller svara an på Guds närvaro. För 
så är det med pilgrimsorter, på något sätt koncentreras den 
andliga verkligheten och slår igenom.
Genom århundradena har man försökt trycka undan det 
andliga arvet och bagatellisera det, men det har visat sig om 
och om igen att Gudserfarenheten här inte går att negligera. Den kallar oss 
att svara an, och den utrustar oss med kraft att göra det.
I Klosterkyrkan kan vi glädja oss åt att fler och fler Vadstenaungdomar får 
upp ögonen för den här kallelsen. Vi har fått något, en plats, en kyrka, ett 
löfte om osviklig närvaro.
Den vingård som var den heliga Birgittas vision kan blomstra eller vissna i 
varje generation, men vi kan ana att Gud vill plantera en ny vingård också 
nu och i varje människa. För Guds nåd är det nämligen alltid högsäsong och 
Gud vill nyskapa livet med vår hjälp.

Vadstena klosterkyrka
Klosterkyrkan lockar många besökare varje år. Idag är 
den en av flera församlingskyrkor i Vadstena och Dals 
församlingar som har ca 5 600 kyrkotillhöriga.
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
31/5 Harry Lars Shakeshaft, Björkekindsvägen 7
  1/6 Albin Staffan Nisse Alne, Orrevalla
19/7 Ingrid Lisbeth Teresia Hellbrand, Boo församling
 Elsie Gertrud Cecilia Hellbrand, Boo församling
 
KONFIRMATION
24/5 Gabriel Cederblad, Tuna
 Ida Hellström Norrköpings Borg församling
 Fanny Lindkvist, Moängsvägen 5
 Rasmus Olofsson, Tuna
 Emelie Sandström Oklundavägen 6
 Lina Åstrand, Bossgårdsvägen 17
 Maria Öiås, Öbnebo Gustorp, Jonsbergs församling

VIGSEL
31/5 Julia Konradsson och Anders Samuelsson, Norrköpings S:t Olof församling
  7/6 Nora Lahdo och Danyal Pamukci, Norrköpings S:t Johannes församling
28/6 Malin Persson och Anders Liljegren, Norrköpings Borg församling
  5/7 Rebecka Johansson och Jonatan Nilsson, Norra Åsum
19/7 Hedvig Hellbrand och Martin Boson, Boo församling

BEGRAVNING
11/6 Karl Johnsson, Wijkagården, 91 år
13/6 Brita Asplund, Ängebyvägen 84, 88 år
13/6 Gunnar Bergstrand, Wijkagården 96 år
17/6 Eivor Maria Lind, Wijkagården, 89 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
19/7 Lily-Rae Åsa Eleonore Mattiasdotter Cederblad, Nacka församling

KONFIRMATION
28/6 Fredrik Johansson, Salsbäck

VIGSEL
24/5 Jennie Petses och Alejandro Bade Araos, Kolstorp

BEGRAVNING
22/7 Karl Gunnar Jonsson, Österskam, 83 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
Fredrik Norberg....................................0125-504 04

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

Tjänstefria dagar
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

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


