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Guds öppna famn
Att hösten närmar sig ser vi bland annat genom att skörde-
tröskorna går fram över åkrarna, gärden plöjs och marken bereds 
till vila. Det är, även om vi inte tänker på det så mycket i var-
dagslag, en bönhörelse att den dyrbara skörden bärgas och att vi 
slipper svälta. 
Ansvaret för oss som har mat är stort i relation till dem som inte 
har. I stort sett varje gudstjänst ber vi om att vi ska få kraft och 
vilja att dela med oss till dem som saknar det nödvändiga och 
lider nöd. 
Egoismen har klorna i våra hjärtan så det vill till att vi utsätts för 
Guds Ord för att rätt förstå och uppskatta livets gåva. 
Hösten är också minnenas tid, dels i relation till sommaren, dels 
i relation till dem som gått före oss. Människor som stod vårt 
hjärta när på olika sätt har gått här i samma vardagsdräkt som 
vi själva, haft hus och hem tills livets låga blåstes ut och allt var 
förbi.
De har fått sin sista boning på våra kyrkogårdar som onekligen 
är minnenas åker, men de vittnar också om vårt kristna hopp, att 
somnar vi i Jesu namn ska vi på hans dag stå opp.
Över allt lyser orden att GUD ÄLSKADE VÄRLDEN
Kom så till våra gudstjänster för att stärkas i tro, hopp och kär-
lek.

”Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig” 
(Ps.116:5)

Torbjörn Sjöberg

Församlingsafton
Torsdag 16 november kl 19.00

Gyllingegården, Östra Husby

Peter Gerdehag
presenterar med sin unika och mycket uppskattade bildföreläsning

Landet som inte längre är
Landet som inte längre är, är Sveriges längsta 

dokumentation av en enskild gård som någonsin gjorts, 
37 år, och är alltjämt pågående!

Peter är också känd för filmerna Bondens tid på jorden, 
Hästmannen och Kokvinnorna. Alla filmerna har sänts i SVT 

och setts av många fascinerade tittare.
Fritt inträde! Det finns möjlighet att köpa ett signerat 

exemplar av boken Landet som inte längre är för 280 kr.

Välkommen!
Församlingsrådet i Östra Husby församling
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Östgöta- 
dagarna

2-3 SEPTEMBER
är kyrkorna, utöver gudstjänster,

öppna kl 09.00-17.00

Östra husby 
kyrka

SÖNDAG DEN 24 SEPTEMBER KL 11.00
Högmässa med välkomnande av 
komminister Peter Fransson.

Efterföljande samkväm i Gyllingegården

Minnesguds- 
tjänsterna

4 NOVEMBER
Häradshammar kl 18.00

Jonsberg kl 16.00
Rönö kl 14.00

5 NOVEMBER
Östra Husby kl 11.00

Östra Ny kl 14.00

Östra Ny 
kyrka

LÖRDAG DEN 11 NOVEMBER KL 14.00
Kyrkliga syföreningens auktion i Tingsborg.

Kristina och Martin Riessen, JÖR-kören.

1 Advent
SÖNDAG DEN 3 DECEMBER

ÖSTRA HUSBY KYRKA KL 11.00
Högmässa, Körsång. Adventskaffe med

kyrkliga syföreningen som värd

HÄRADSHAMMARS KYRKA 14.00
Högmässogudstjänst. Körsång. 

Adventskaffe med församlingsrådet 
som värd

JONSBERGS KYRKA KL 11.00
Högmässa. Körsång. Adventskaffe med 

kyrkliga syföreningen som värd

ÖSTRA NY KYRKA KL 18.00
Högmässogudstjänst, musik/sång. 

Adventskaffe med kyrkliga syföreningen 
som värd

RÖNÖ KYRKA KL 14.00
Högmässa. Adventskaffe med kyrkliga 
syföreningens samkväm och lotterier.

Östra Husby 
kyrka

SÖNDAG DEN 10 DECEMBER KL 11.00
Familjegudstjänst. 

Barngruppernas terminsavslutning

LUNCHTRÄFFAR
i Gyllingegården torsdagar kl 12.00-ca 14.30

Kostnad: 50 kr (betalas kontant i entrén)

Onsdag den 13/9
Anmälan senast 10/9

Onsdag den 25/10
Anmälan senast 22/10

Onsdag den 22/11
Anmälan senast 19/11

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

Välkomna!

GEMENSKAPARNA
- en grupp för daglediga i alla åldrar.

Vi ses varannan torsdag mellan kl 11.00-13.00 i Gyllingegården.

Höstens gånger: 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 
2 november, 16 november, 30 november och 14 december

Vi samlas runt kaffekoppen och delar det som känns aktuellt. 
Någon gång kanske vi pysslar eller har något tema. 

Någon gång åker vi spontant på utflykt.

Träffen avslutas med att vi ordnar och äter en enkel sopplunch 
(kostnad: 20:-).

Information: Kristina Riessen, tel 0125-240 50
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Musikgudstjänster
Söndag 17 september (med anledning av Kyrkovalet)
Orgelmusik i Östra Ny kyrka kl 13.30
Orgelmusik i Rönö kyrka kl 16.15
 
Söndag 24 september kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Mottagande av komminister Peter Fransson. Sammanlyst högmässa 
med musik. Pastoratets körer medverkar
 
Söndag 22 oktober kl 11.00 i Östra Husby kyrka
Lutherveckan inleds med Festhögmässa. Kör- och orgelmusik från 
1500-talet
 
Söndag 29 oktober kl 16.00 i Östra Husby kyrka
Lutherveckan avslutas med ”Lutheranen Bach - Den Femte Evangelisten”. 
Professor Ralph Gustafsson framför orgelkompositioner av Johann Sebastian Bach

 

Nu har vi en egen Youtube-kanal!
Lättast är att gå in på www.youtube.com 
och skriva Vikbolandsorgel i sökfältet

KYRKANS BARNGRUPPER
HÖSTEN 2017
i Gyllingegården, Östra Husby

Kyrkis  Måndag  kl  9.00 – 11.00 vuxen-barngrupp
   (ingen anmälan!)
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

Begränsat antal platser i grupperna.
Anmälan från 21/8 på telefon 0125-240 50.
eller kristina.riessen@svenskakyrkan.se

Hälsningar
Kristina, Iréne

 
Bibel för barn till alla 
6-åringar!
Alla kyrkotillhöriga 6-åringar 
får under hösten en inbjudan 
att komma och hämta en 
egen bibel för barn. I Östra 
Husby delas bibeln ut i 
familjegudstjänsten den  
1 oktober och i Jonsberg i 
högmässan på första advent 
den 3 december. Vi ses!
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Konfirmand 
2017-2018!
Alla födda 2003 har fått inbjudan till årets 
konfirmationsstart! Om du missat den kan 
det fortfarande finnas platser kvar i gruppen. 
Hör av dig snarast för att få vara med om 
ett omväxlande och roligt år med läger, 
gudstjänster och viktiga tankar! 

Varmt välkommen! 

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

Foto: Fanny Lindkvist

Du är inte ensam om att fundera över livet. Konfirmation handlar bland annat 
om att diskutera små och stora frågor tillsammans med andra. Är du nyfiken 
både på dig själv och din omgivning? Välkommen att bli konfirmand!
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GUDSTJÄNSTER GUDSTJÄNSTER

OKTOBER

  1 DEN HELIGE MIKAELS DAG
 Östra Husby 11.00 Familjegudstjänst, Sjöberg, K. Riessen, I. Bertilsson, 
   barngrupperna
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässsa, Fransson. Kyrkkaffe
  4 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
  8 TACKSÄGELSEDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Fransson
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 18.00 Temagudstjänst jakt, Fransson, JÖR-kören. Kyrkkaffe
11 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
15 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg
 Östra Ny 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg
 Rönö 18.00 Högmässa, Sjöberg
18 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
22 19 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Festhögmässa för hela pastoratet, Sjöberg, Fransson, K. Riessen, 
   M. Riessen, Konfirmanderna
25 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
29 20 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET (NORMALTID)
 Östra Husby 16.00 Musikgudstjänst, Sjöberg. ”Lutheranen Bach - Den Femte 
   Evangelisten”. Professor Ralph Gustafsson framför orgel- 
   kompositioner av Johann Sebastian Bach
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Sjöberg

SEPTEMBER

  3 12 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Fransson
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Torbo
10 13 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström
13 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
17 14 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Östra Ny 13.30 Orgelmusik, M. Riessen
 Rönö 16.15 Orgelmusik, M. Riessen
20 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Fransson
24 15 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg. Välkomnande och inträdespredikan 
   av komminister Peter Fransson, Kyrkokören, JÖR-kören, 
   Fredrik Lindgren, trumpet. Samkväm i Gyllingegården
27 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS

Kyrkokörerna
Östra Husby - Häradshammar kyrkokör

Övning onsdagar i Gyllingegården kl 19.00. Alla välkomna!
Höstens repetitioner börjar den 6 september
Körledare: Martin Riessen, tel 0125-240 51

JÖR-kören
Övning måndagar i Gyllingegården 19.15. Alla välkomna!

Höstens repetitioner börjar måndag 4 september
Körledare Ann-Christin Hallgren 070-321 32 84
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NOVEMBER

  1 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg
  4 ALLA HELGONS DAG
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 18.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
 Jonsberg 16.00 Minnesgudstjänst, Fransson
 Rönö 14.00 Minnesgudstjänst, Fransson
  5 SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG
 Östra Husby 11.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg, kyrkokören
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson
 Östra Ny 16.00 Minnesgudstjänst, Sjöberg
  8 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Västra Vikbolandets församling
12 22 SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Fransson
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Torbo
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson
15 Wijkagården 11.00  Gudstjänst, Fransson
19 SÖNDAG FÖRE DOMSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg
 Häradshammar 09.30 Högmässa, Sjöberg
 Östra Ny 14.00 Högmässa, Sjöberg
22 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, EFS
26 DOMSSÖNDAGEN
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Torbo
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Enström
 Rönö 14.00 Högmässa, Enström

GUDSTJÄNSTER

DECEMBER

  3 1 SÖNDAGEN I ADVENT
 Östra Husby 11.00 Högmässa, Sjöberg, K. Riessen, Kyrkokören, M. Riessen. Kyrkliga 
   syföreningen inbjuder till kyrkkaffe i Gyllingegården, lotterier
 Häradshammar 14.00 Högmässogudstjänst, Sjöberg, K. Riessen, Kyrkokören, M Riessen 
   Församlingsrådet bjuder till kyrkkaffe
 Jonsberg 11.00 Högmässa, Fransson, JÖR-kören. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
   till kyrkkaffe i Hemgården 
     Östra Ny 18.00 Högmässogudstjänst, Torbo. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
   till kyrkkaffe i Tingsborg
 Rönö 14.00 Högmässa, Fransson. Kyrkliga syföreningen inbjuder till  
   sedvanligt adventssamkväm i Bygdegården. Lotterier
  6 Wijkagården 11.00 Gudstjänst, Sjöberg

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

GUDSTJÄNSTER

PREDIKOTURER OCH ANNONSERING
finns i NorrköpingsMagazinet, 

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

www.norrkopingsmagazinet.se
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Reformationsåret 2017
Reformationen har satt djupa spår i svensk kultur. Men inte i första hand 
dyster pliktkänsla och asketisk livsstil. Nej, Luthers arv är läskunnighet och 
jämlikhet.

Den 31 oktober 1517 spikade munken Martin Luther upp 95 teser om den 
så kallade avlaten, på kyrkporten i Wittenberg. Den medeltida kyrkan hade 
börjat sälja avlatsbrev, och genom att köpa ett sådant kunde den som hade 
syndat få förlåtelse utan att behöva göra någon särskild botgöring. Kyrkan 
behövde pengar till det stora bygget av Peterskyrkan i Rom bland annat. 
Detta köpslående med synd och botgöring upprörde Martin Luther, men när 
han spikade upp sina teser hade han nog knappast tänkt sig vilka enorma 
konsekvenser det skulle få.

Kyrkans maktelit ville få Martin Luther utesluten och helst avrättad. Samti-
digt såg många furstar i Tyskland och kringliggande länder, Martin Luthers 
idéer som mycket fördelaktiga. Om kyrkan, och kejsaren, tappade makt fanns 
utrymme för furstar att kliva framåt. Martin Luther skyddades och så små-
ningom bildades nya kyrkor, de evangelisk lutherska, med furstar och kungar 
som överhuvud. Så även i Sverige. Redan 1527 beslutade riksdagen i Västerås 
att kyrkan i Sverige skulle bryta med Rom för att i stället följa den tyska re-
formationens spår. Vid ett möte i Uppsala 1593 slutfördes övergången.

– Orsaken till att Sverige blev protestantiskt var inte att svenska folket var 
missnöjda med den katolska kyrkan eller påven. Tvärtom, 1400-talet var ett 
mycket fromt århundrade. Men kungamakten såg att Luthers läror kunde 
stärka statsbygget. Särskilt idén om de två regementena, det andliga och det 
värdsliga. Båda lika kristna och båda lika mycket värda, passade när Gustav 
Vasa ville få ihop landet under sig, förklarar Urban Claesson som är profes-
sor vid Högskolan Dalarna med inriktning på kyrkohistoria, och knuten till 
Svenska kyrkans forskningsenhet. 

Men Luther var också populär bland vanligt folk. Hans pamfletter köptes 
och lästes. Detta skapade en helt ny, horisontell gemenskap, som katolska 
kyrkan aldrig konfronterats med tidigare. 

Martin Luther ville att varje människa själv skulle ta ansvar för sin Gudsrela-
tion. Därför behövde hon ha en grundläggande kunskap om kristen tro, vad 
som står i bibeln och vilka dogmer som gäller för kyrkan. Luther översatte 
Bibeln till tyska och hans översättning spreds snabbt. Han författade också 
en liten katekes som presenterade och förklarade tio Guds bud, Herrens bön, 
Trosbekännelsen, dopet och nattvarden. 

Boktryckarkonsten utvecklades vid samma tid som Luther var verksam och 
hans skrifter fick därför en spridning som inga andra dittills. 

Urban Claesson ser många spår av Luthers läror i dagens svenska samhälle. 

För det första blev reformationen blev ett kunskapslyft. Katekesen spreds 
verkligen över hela landet. 1686 lagstadgades att alla skulle lära sig läsa för 
att bättre lära sig katekesen. Barn lärde sig läsa hemma eller av byns präst 
eller kantor.

– Detta planterade ett viktigt frö för framtiden. Folk läste, började disku-
tera, tänka själva och reformera samhället. Att vi har demokrati har vi delvis 
Luther att tacka för. Idag har vi en väldigt stark tilltro till det skrivna ordet. 
Vi förmedlar kunskap genom broschyrer och hemsidor. 

Luther la stor vikt vid hushållet som social gemenskap. Husbonden hade 
ansvar för alla i hushållet och skulle se till att alla var mätta, klädda och 
läskunniga. När lönearbete slog igenom ansåg många lutherska präster att det 
var förskräckligt att arbetsgivarna bara skulle ge arbetarna pengar och sedan 
lämna dem åt sitt öde.

– Hans tankar var mycket patriarkala, men grundtanken är att ingen ska 
lämnas utanför. Idag finns det omhändertagande sättet att tänka kvar. 

Ett arv som ofta kommit att misstolkas är Luthers teologi som betonar att 
varje människa är syndig och aldrig på egen hand kan “jobba sig ur sin 
synd”. Endast tack vare Guds oändliga nåd finns frälsning för alla, enligt 
Luther. Men dessa tankegångar har bidragit till en stark samhällsgemenskap, 
menar Urban Claesson.

– Trots att Sverige är ett av världens mest individualistiska länder har vi en 
mycket hög tilltro till politiska beslut och gemensamma aktioner. Det kom-
mer ur tanken att en enskild människa måste lita till något som är större. 
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Ibland omtalas Luther i samband med pliktkänsla, hög arbetsmoral och ett 
asketiskt liv. Men Luther själv var levnadsglad och betonade ofta att vila och 
njutning måste få ta plats i livet. Han sa mycket lite om nykterhet eller ar-
betsmoral. Däremot utvecklades på 1800-talet kristen väckelse som hämtade 
idéer från bland annat den kalvinistiska traditionen, som lägger större vikt 
vid människans gärningar, vilket räddade många ur alkoholism och fattig-
dom.

– Jag kan tycka att Svenska kyrkan skulle varit mer lyhörd för det behovet 
från Fattigsverige, som verkligen led av alkohol. Men många präster satte sig 
emot talet om nykterhet, med hänvisning till Luther.

Luther hade en ganska pessimistisk syn på människan. Hon var syndig. Men 
genom just denna pessimism blev kroppen, och i viss mån även kvinnan, 
befriad. 

Tidigare hade kroppen varit föremål för tuktning, späkning och behov träng-
des bort till förmån för själens frälsning. Martin Luther såg denna möda som 
lönlös. Det var ju ändå kört. Och att mannen skulle ha en särställning inför 
Gud blev också oviktigt. Alla människor var eländiga stackare.

– Martin Luther kallade ofta sin hustru för herr Käti. Hon hade full kontroll 
på familjens ekonomi och hon försörjde Luthers skrivande genom att driva 
pensionat för studenter, berättade professor Elisabeth Gerle, också forskare 
vid Svenska kyrkans forskningsenhet, på Bokmässan 2015.

Även om Luther gjorde skarpa gränser mellan vad som var manligt och 
kvinnligt, helt i sin tid, hade han tankar som inte alls höll sig inom vad som 
var norm. Han ville till exempel att Käti skulle bli förmyndare för deras ge-
mensamma barn om han dog. Men det fick han inte igenom legalt.

Förra hösten kom påven till Sverige för att uppmärksamma 500-årsjubileet 
av reformationen tillsammans med representanter för Lutherska världsför-
bundet. Detta är en mycket stor händelse. Reformationen delade kyrkan och 
i 500 år har katolska och protestantiska kyrkan varit antagonister. Men från 
att ha sett på varandra med avsky har kyrkorna närmat sig varandra och idag 
finns en ömsesidig respekt. Men reformationen är fortfarande en het potatis, 
menar Urban Claesson.

– Ja. I generationer har man betonat skillnaderna. Men idag vill ingen hamna 
i det polemiska som finns i bekännelseskrifterna. Man får gå balansgång och 
försöka vara stolt utan att förringa den andra sidan. 

Samtidigt finns en stor poäng i att lyfta fram Luther i svensk kultur. 

– Vi har ett religiöst arv och det vore bra om svenskar visste mer om det. Då 
blir det till exempel lättare att förklara för nyanlända varför vi har den politik 
vi har, säger Urban Claesson. 

Hanna Wallsten

Jubileumsvecka!
I år är det 500 år sedan Martin 
Luther skrev sina teser i Witten-
berg och reformationen startade.
Detta firas på många håll och 
också här på Vikbolandet 
20–29 oktober.

Martin Luther, munken som 
vågade kritisera sin samtids auk-
toritära kyrka, har lämnat många 
skiftande bilder av sig. Är någon 
mer sann än andra?
Vad innebar reformationen och 
innebär den något idag?

Välkommen att vara med och 
fira! Ett detaljerat program kom-
mer i mitten av september. Boka 
veckan redan nu för många spän-
nande aktiviteter.  
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Äppellund invigdes i 
biskopsgården 23 maj
Den som under våren sneglat mellan spjälorna från gångvägen mellan 
Kungsgatan och Konsert och Kongress i Linköping har kunnat notera en stor 
aktivitet inne i biskopsgården. Där planterades en äppellund med äppelsorter 
från hela Linköpings stift. I mitten planterades ett nyframtaget äppelträd, 
Gratia, vid den högtidliga invigningen tisdag 23 maj.

Gratia betyder nåd, som är ett av reformationens kärnvärden. Runt Gratia 
i äppellunden finns de klassiska äpplen som har sitt ursprung i Linköpings 
stift: Ringstad, Himmelstalund, Gyllenkroks astrakan, Östgöta Josefiner, 
Björkvik, Kvistrums vaxäpple, Sjögestads Pipping, Hornsberg och Sankta 
Brita. Äpplet Gratia är stiftets ”eget” äpple. Därför kommer äpplet att finnas 
i biskopsgårdens äppellund, men även i varje församling i Linköpings stift – 
drygt 100 stycken.

Vårt pastorat har fått två träd, ett är planterat i Östra Husby den 21/6 och ett 
i Östra Ny den 8/6.

Stiftsträdgårdsmästare Johan Bjerkeby i äppellunden

Vart fjärde år väljer Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska företräda dem 
de kommande fyra åren. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:
•	 Kyrkomötet,	Svenska	kyrkan	nationellt	
•	 Stiftsfullmäktige,	Svenska	kyrkan	regionalt		
•	 Kyrkofullmäktige,	Svenska	kyrkan	lokalt	

Förtidsröstning i Gyllingegården Östra Husby
Onsdag 6/9 10-12  Tisdag 12/9 10-12
Torsdag 7/9 10-12  Onsdag 13/9 10-12
  17-20  Torsdag 14/9 10-12
Fredag 8/9 10-12   17-20
Lördag 9/9 10-12  Fredag 15/9 10-12
Måndag 11/9 10-12  Lördag 16/9 10-12

Valdagen den 17 september 2017
Gyllingegården Östra Husby
Vallokal   09-11 och 16-20
Röstningslokal  09-11 och 16-19

Hemgården Jonsberg
Vallokal  09-11 och 16-20

Röstningslokaler
Arkösund/Skärgården 12-14
Östra Ny, Tingsborg  13-15
Rönö Bygdegård  16-18

Foto: Emanuel Eriksson
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KYRKOGÅRDARNA OCH GRAVLYKTORNA
Observera att glasburkar inte får användas 
som vasar på grund av olycksfallsrisken. 
Plastblommor får inte förekomma. Grav/
Ljuslyktor som  av kyrkogårds-förvaltningen 
tagits bort över sommaren,  återfås genom 
personligt besök hos kyrkvaktmästarna till 
gravsmyckningshelgen i november.

GRAVSMYCKNINGSHELGEN
I samband med gravsmyckning, i 
anslutning till Alla Helgons Dag, serverar 
församlingsråden kaffe vid samtliga kyrkor/
kyrkogårdar fredagen den 3 november 
kl 13.00-16.00. Orgelmusik.

Välkomna!

Kyrkogårdarna

Frälsar- 
kransen
Frälsarkransen finns att köpa 
hos församlingspedagog 
Kristina Riessen, 
Gyllingegården, till ett pris 
av 100 kr. ”Byggsats” för att 
själv tillverka en frälsarkrans 
kostar 65 kr.

Ny komminister
Från och med den 1 juni har vi förmånen att åter ha alla tjänster i pastoratet 
besatta. Peter Fransson har varit tjänstledig för att avsluta sin tjänst i Åtvids 
pastorat och började i praktiken hos oss den 21 augusti.

Vi hälsar Peter varmt välkommen och hoppas att han finner sig väl till rätta i 
såväl bygd som arbetsgemenskap.

Torbjörn Sjöberg

Hej!

Jag heter Peter Fransson, är 34 
år, och sedan den 21 augusti 
är jag ny som komminister i 
Östra Vikbolandets pastorat. 
Jag prästvigdes år 2012 för 
Linköpings stift och har sedan 
dess arbetat i olika församlingar 
i både stads- och landsortsmiljö. 
Än så länge är jag bosatt i 
Linköping med min fru Maria. 
Kyrkans tro och liv har varit 
centrala delar i mitt eget liv 
ända sedan jag konfirmerade 
mig och fann en väg till Gud 
och en kristen tro. Jag är även 
mycket fascinerad av äldre 
historia och gamla språk, 
särskilt latin och grekiska, som jag gärna 
sysselsätter mig med på lediga stunder.
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DOP, KONFIRMATION, VIGSEL OCH BEGRAVNINGAR

ÖSTRA HUSBY FÖRSAMLING

DOP
31/5  Vilmer Arnulf Ranung, Häradshammar 9
  3/6 Mimmi Linnea Kristina Anderstedt, Kolmårdens församling
 Emma Liona Serny Granlund, Häradshammar 5
 Oscar Gustav Lars Danielsson, Klacksätter 8
  4/6 Julian Fritz Dahm, Koppängen 2
  1/7 Kelly Angelika Tholander, Vevlö 2
16/7 Arvid Emil Göran Åhlén, Östra Stenby Sjöhagen

KONFIRMATION
10/6 Emma Asplund, Häradshammar Oppgård
 Arvid Glimnér, Norrköpings S:t Olof
 Lovisa Johansson, Västra Vikbolandets församling
 Hugo Jonsson, Hemmingstorp 1
 Stina Modig, Norrköpings S:t Olof
 Gustav Ortheden, Ekövägen 8
 Adam Skoog, Bossgårdsvägen 7 B
 Olivia Wikdahl Klockare, Bossgårdsvägen 15 B
 Emelie Viktorsson, Häradshammar Häradsberg

VIGSEL
  3/6 Christian Rivera och Sofia Karlsson, Utangärstad 1
  1/7 Jörgen Coursell Tåby Gård och Lena Sellberg Niklasson, Eskilstuna församling
 Henrik Svejderud och Michélle Lundberg Karlsson, Glädingstadvägen 7
15/7 Christoffer Örnhagen och Maria-Alexandra Graff, Vällingby församling
15/7 Einar Axelsson och Caroline Sundeborn, Norrköpings S:t Olof

BEGRAVNING
6/7 Ulf Jigholm, Kättinge Stenbacken, 81 år

JONSBERGS FÖRSAMLING

DOP
13/5 Signe Matilda Adelia Hultkrantz, Narvetorp
  1/7 Hans Axel Jonas Nilsson, Dröstorp
29/7 Eleonora Margaretha Caap, Danmark

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

Barnskötare
Iréne Bertilsson ....................................0125-504 50
irene.bertilsson@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
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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