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tema kreativitet

på gång nya medarbetare

unga pilo pingvin
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”Låt barnen komma hit till mig och
hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de.”

Markus 10:14–15

F

rån och med 1 januari i år är barnkonventionen lag i Sverige. Den
lyfter fram barnets rätt till fysisk,
psykisk, moralisk, social och andlig
utveckling.

D

essa fem ska räknas i sin helhet,
barnen har rätt till alla delar i
sin uppväxt. Barnkonventionen
antogs av FN den 20 november 1989
och lyfter fram barnens särskilda rättigheter.

N

u är den svensk lag och det
betyder att makthavare får
större krav på sig och ska ge
förutsättningar för att barnens bästa
ska sättas i första rummet i all offentlig verksamhet.

I

Östra Ryds församlings verksamhet
är vi, sedan flera år tillbaka, skyldiga
att göra en barnkonsekvensanalys vid varje stort beslut, där vi
ofta ställer oss frågan: på vilka sätt får
detta beslut konsekvenser för barnen i
vår församling?

som de” Jesus lyfter fram barnen och
visar på deras betydelse, hur värdefulla de är och att de är att räkna
med. Vi har ofta lätt att fastna vid att
barnen är söta när de framför något,
exempelvis barnkören i en söndagsgudstjänst. Men barnen är så mycket
mer än söta, de är en röst i samhället.
En lika viktig röst som en vuxens.

D

ärför är det naturligt att barnen
själva får bestämma sin andliga utveckling när de blir större
men för att de ska veta vad de ska
välja är det vi vuxna som ansvarar för
att navigera i det andliga landskapet
såväl som i det fysiska, psykiska,
moraliska och sociala landskapet.

B

arnkonventionen innehåller 54
artiklar och går att läsa mer om
på Rädda Barnens hemsida:
www.raddabarnen.se
Kristina Gerdin Tofte

I

Markus evangelium säger Jesus: Låt
barnen komma till mig och hindra
dem inte; Guds rike tillhör sådana
1/2020 mellan himmel och jord
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Kreativitet är något som man
ofta talar om, men sällan
förstår. Många tror att bara
vissa personer har den kreativa “gåvan”, och alla andra får
finna sig i att vara fantasilösa
och tråkiga.
Detta är dock helt fel! Alla människor
är kreativa, men de flesta lägger inte
märke till sin kreativitet eller utvecklar
den inte till sin fulla potential. Att utveckla sin kreativitet är förvånansvärt
enkelt och roligt.
Vad är kreativitet egentligen? Bra
böckers uppslagsverk föreslår “Förmåga att lösa problem med nya metoder
eller skapa nya produkter inom t.ex.
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konst eller teknik”. Centralt för kreativitets begreppet är det nyskapande,
att kombinera ting på ett oväntat
sätt eller skapa helt nya ting med nya
användningsområden. Man frigör sig
från de gamla begränsningarna, ibland
genom att gå runt dem, ibland genom
att ändra på problemet så att de inte
längre gäller.
I vår församling flödar kreativiteten .
Varje vecka skapas det något nytt. En
ny sång övas in, ett nytt mästerverk
målas och ännu ett bröd bakas för att
ge till våra nyinflyttade grannar. Den
finns över allt, lika påtaglig som luften
vi andas. I detta nummer vill vi hylla
kreativiteten och passa på att lyfta
fram några av alla de fantastiska alster
som har skapats.
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Vill du ha hjälp med gravskötsel?
Kontakta expeditionen eller
vaktmästarna om ni har frågor eller
vill beställa gravskötsel!

Priser 2020:

Gravskötsel:
1070:-/år (max 5 år i taget)
(Vår och sommarplantering,
klippning av gräsyta,
ogräsrensning, vattning, krattning
av grusgrav)
Rensning av rabatt: 340:-/år
Vattning: 190:-/år
Tvätt av gravsten: 430:-/timme
Förlängning av gravrätt: 530:-/15 år

Information från vaktmästarna:
Under 2019 påbörjade vi kontroller av gravstenarnas säkerhet på våra
kyrkogårdar.
På Gårdeby och Västra Husby kyrkogårdar är arbetet så gott som klart.
Under våren 2020 kommer vi att fortsätta på Östra Ryds kyrkogård.
Så om du ser en gravsten med en stolpe bakom och ett band runt så beror det
på att den inte står säkert och behöver stöttning.

Följande torsdagar är det sopplunch i något av våra församlingshem.
Vi äter soppa, pratar, umgås, firar andakt och lyssnar till intressanta föredrag eller avnjuter någon
musikalisk underhållning. Ingen anmälan behövs och alla är välkomna!
Alltid kl. 12.00, alltid andakt!
27 februari V Husby Middagsbordet Värd: Cecilia Ehlert Ankarstrand
12 mars Ö Ryd ”Livet är min vän” Svängigt, visa, jazzigt och klassigt.
Åsa & Anders Brolin, sång & piano
26 mars Gårdeby Fråga prästen. Kh. Pontus Mårtensson funderar och svarar
23 april V Husby Blomsterbingo
7 maj Ö Ryd Vårbuffé Gubbmix. Bjuder kanske upp till dans
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Kyrkans Öppna förskola
För dig som är hemma med ditt barn.
Tisdagar kl. 9.30-11.30 Västra
Husby församlingshem
Fredagar kl. 9-12 Östra Ryds församlingshem
Gemenskap, Fika, Sångstund.
Ingen anmälan, bara kom!

vigda

döpta

32/10 Hans Kalén och Elisabeth Thorell,

5/10 Arvid Walldén, Västra Husby kyrka
19/10 Esther Crona, Västra Husby kyrka
27/10 Roald Mellqvist, Västra Husby kyrka
9/11 Sixten Hermansson, Östra Ryds kyrka
16/11 Lova Allard, Västra Husby kyrka

gårdeby kyrka

vigda till vila

18/10 Gunnar Jonsson, Östra Ryds kyrka
Pga. nya dataskyddslagen GDPR publiceras enbart döpta, vigda,
konfirmerade och vigda till vila av våra egna präster.
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ka l e n d a r i u m
16/2 16.00
Taizémässa i Gårdeby kyrka.
21/2 14.30
Gudstjänst Aspgården.

27/3 11.30
Vardagsgudstänst i Östra Ryds kyrka.
29/3 16.00
Taizémässa i Gårdeby kyrka.

23/2 11.00
Samtalsgudstjänst i Östra Ryds
församlingshem.
26/2 19.00
Askonsdagsmässa i Västra Husby kyrka.
Kyrkokören.
28/2 14.30
Mässa på Aspgården.

3/4 14.30
Gudstjänst på Aspgården.
5/4 11.00
Familjegudstjänst i Västra Husby kyrka.
Barnkören medverkar. Det bjuds på korv.
4-årig dopdag firas.
9/4 18.00
Sedermåltid i Östra Ryds församlingshem.

8/3 16.00
Musikgudstjänst i Östra Ryds kyrka.
”Älska mig för den jag är” Malin Ekstrand sång,
Marcus Österlund piano.
11/3 17.00
Messy church i Östra Ryds församlingshem.
12/3 12.00
Sopplunch i Östra Ryds församlingshem.
Åsa och Anders Brolin, sång och piano.

9/4 19.30
Skärtorsdagsmässa i Östra Ryds kyrka.
10/4 11.00
Långfredagsgudstjänst i Gårdeby kyrka.
Kyrkokören.
11/4 23.00
Påsknattsmässa i Östra Ryds kyrka.

13/3 14.30
Gudstjänst på Aspgården.

12/4 11.00
Ekumenisk påskdagsgudstjänst i
Västra Husby kyrka.
Kyrkokören.

15/3 11.00
Mässa i Västra Husby kyrka.
Åsa och Anders Brolin, sång och piano.
Avtackning av kantor Bodil Hedman.

13/4 14.30
Annandag påsk, Mässa på Aspgården.

20/3 14.30
Mässa på Aspgården.

Gudstjänsterna på Aspgården är öppna
för alla!

22/3 16.00
Mässa i Östra Ryd.
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Med reservation för ev ändringar

“Älska mig för den jag är”
SÖNDAG 8 MARS
Malin Ekstrand och Marcus Österlund tar dig med på en resa som både
lockar till skratt och kanske lite fukt
i ögonvrån. En resa som vidrör den
kvinnliga sidan av att kämpa med sitt
konstnärskap, en känsla av att vilja få
något sagt och samtidigt vara i något
typ av underläge
16.00 Musikgudstjänst
i Östra Ryds kyrka.

MUSIKGUDSTJÄNST
Söndag 15 Mars
Svängigt ,jazzigt och klassiskt med
Åsa och Anders Brolin på sång och
piano
11.00 Västra Husby kyrka

SOPPLUNCH
Torsdag 12 MARS
Uppkrupen i fönstersmygen landar jag i min dag. Det är här det inre samtalet tar
form i samspel med Tystnaden. Här möter jag det seende ögat och vi ser varann.
Här är vardagens oas… Mina rötter får kontakt med Källan och jag upptäcker att
jag och mitt liv är i samröre med något mycket större…
Ett program om det inre samtalet. Svängigt ,jazzigt och klassiskt med
Åsa och Anders Brolin på sång och piano
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Fest för våra ideella

Det är en ynnest att få vara volontär
och göra en insats i Östra Ryds
församling.
Förutom arbetsglädjen och inspirationen att få hjälpa till, får man också
en personlig inbjudan till fest i början
på det nya året.
I år var temat ”Italiensk afton”
Gästerna kom till en lokal med rutiga
dukar på borden, levande ljus, stjärnprydda parasoller, servetter i Italiens
färger och en god och smakrik Italiensk
buffé att äta.
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På programmet stod allsång där det
sjöngs kända melodier som Canelloni
Macaroni, Bella Notte och Sole Mio.
Kvällen avslutades med ett besök i
Tony´s Café med huvudrollerna Lady
och Lufsen.
Än en gång TACK till er alla som vecka
efter vecka på olika sätt lyser upp
tillvaron i Östra Ryds församling.

Två nya medarbetare
Den första januari började prästen Cecilia Ehlert Ankarstrand arbeta på deltid i Östra Ryds församling. Cecilia, som även kallas ”Ici”, är säkert känd av många eftersom hon vuxit upp och bor
i Östra Ryd. Cecilia kommer främst att jobba med konfirmander och ungdomar men även lite av
varje som hör till prästers uppgifter.
Från den 23 mars blir så Anna Sköldh församlingens nya kantor då hon tar över musicerandet
och kördirigeringen. Anna kommer närmast från Sankt Olofs församling i Norrköping och har
erfarenhet från olika församlingar i vår närhet.
Tack, Ici och Anna, för att ni båda vill glädja oss med era olika talanger och varmt välkomna till
Östra Ryds församling!

Barnloppis
Försäljning av begagnade barnkläder
och andra prylar
På ny plats:
Västra Husby församlingshem
Lördag 29 februari kl. 10-12
Välkommen att göra fina affärer inför
vår och sommar!
Vill du sälja så kontaktar du Kristina
Gerdin Tofte
(se baksidan)
1/2020 mellan himmel och jord
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Tack till er alla

Tack alla ni som jag har fått förmånen att
träffa i gudstjänster, kyrkokören, barnkören, vid soppluncher, på Aspgården,
i Betania, vid skolprojekt och skolavslutningar, kyrkliga handlingar, etc, både till
helg och vardags – alla medarbetare,
förtroendevalda samt ideella! Ni har
berikat mitt liv och jag har lärt mig
mycket av er under de senaste fem åren
då jag har haft glädjen att få tjänstgöra
här i Östra Ryds församling.
Jag har tagit intryck av mångas
beslutsamhet och samarbetsvilja för att få saker gjorda tillsammans för
människor i den här bygden. Framför allt har jag fått vara med om många fina
möten och musikaliska samarbeten med såväl lokala som regionala sångare och
musiker.
Kontraktskördagen i höstas tillhör en av höjdpunkterna. Att få samlas och
sjunga tillsammans över 150 personer i Västra Husby kyrka är mäktigt!
Många fina minnen kommer att bevaras i mitt hjärta och jag hoppas att vi ses
igen någon gång emellanåt antingen här eller i
Söderköping, dit jag nu styr min kos efter att ha blivit kallad dit.
”… Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av
nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.”
Kol 3:16
Bodil Hedman

Våra swish-nummer:
Kollekt:
Bokbord/ljuskassa:
Barnverksamhet:
Vuxenverksamhet:
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123 006 23 31
123 092 68 65
123 327 66 49
123 464 24 76

HAPPY

– är barnkören i din församling

Tycker du om att sjunga, spela och röra
dig till musik?
Fyller du 6 år under året eller redan går i
lågstadiet?
Då är kören för dig!Vi träffas onsdagar
kl. 15.15-16 i Västra Husby
församlingshem och kan hämta på
förskola/frita om behov finns.
För mer info, kontakta Kristina Gerdin Tofte
(se baksidan)

1/2020 mellan himmel och jord
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Öppna förskolor i våra
församlingshem
Västra Husby
tisdagar kl. 9.30–11.30
Östra Ryd
fredagar kl. 9-12
Miniorerna F-1
Vi träffas udda veckor i Östra
Ryd församlingshem för att umgås, leka pyssla och ha kul ihop.
Vi hämtar på frita i Västra Husby
och Östra Ryd om önskemål
finns.
Torsdagar 15.30–17.00
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se baksidan)

Vi träffas jämna veckor i Östra
Ryd församlingshem för att umgås, leka pyssla och ha kul ihop. .
Vi hämtar på frita i Västra Husby
och Östra Ryd om önskemål
finns.
Torsdagar 15.30–17.00
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se baksidan)

mellan himmel och jord

Vi träffas i östra Ryd församlingshem, hänger och hittar på
roliga saker tillsammans.
Tisdagar 15.00–16.30 med
drop in från 14.30. Mellanmål
serveras.
Kontakt: Jennie Rasmussen
( se baksida)

Barnkören Happy
För dig i åk F-3. Vi övar onsdagar kl. 15.15–16 i Västra Husby
församlingshem
Kontakt: Kristina Gerdin Tofte
(se baksidan)

Ungdomsgrupp

Juniorerna åk 2-3

14

Eftis åk 4-6

1/2020

För dig i åk 7 och uppåt.
Vi träffas söndagar jämna veckor mellan kl 16 och 19.00
. Varannan gång ses vi i Östra
Ryds församlingshem ,varannan gång i Västra Husby kyrka.
Vi käkar , umgås och har det
allmänt bra ihop!
Kontakt: Cecilia Ankarstrand

Kyrkokören
Vi sjunger i Östra Ryds församlingshem. Välkommen att prova
på körsång i en blandad kör som
sjunger och har trevligt
tillsammans.
Kontakt: Bodil Hedman
(se baksidan)

Aspvedens kyrkliga
syförening
Vi ses kl 14 för ett par timmars
samvaro med goda samtal och
dito fika.
Handarbete är valfritt, gemenskapen är det viktiga!
15/1 hos Elsa Edvardsson,
Östra Ryd
12/2 hos Meta Roxström,
Fridtuna
11/3 hos Ilse Malmesjö,
Luddingsbo
Nya medlemmar är välkomna, ring
ordförande Eva Nord Furenhed,
011-750 14.

Sopplunch
Välkommen till en stunds gemenskap kring en tallrik soppa.
12.00 börjar vi med en liten
andakt, därefter blir det soppa
och kaffe.
Mer info se s 6

Hej alla kompisar !
Det bästa som finns är att få måla och rita. Det finns så många fina färger som
man kan använda och tänk att man kan faktiskt göra vad som helst bara man har
papper och penna. Man kan göra en elefant med vingar eller en människa med
jätte stora öron. Man kan göra ett hus med en pytteliten dörr eller en pingvin
som står på huvudet. Så mycket roligt!
Vad brukar du rita?
Har du förresten sett att jag har gömt mig på flera ställen i tidningen? Leta efter
hur många du kan hitta och skicka in ditt svar till mig så lottar jag ut en vinnare
som får en teckning och ett fint pris av mig .
Skicka ditt svar till:
Pilo Pingvin
Östra Ryds församling
Västra Husby församlingshem
605 96 Norrköping
1/2020 mellan himmel och jord
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mellan himmel och jord delas ut av svenska kyrkan i östra ryds församling som oadresserad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. församlingsexpeditionen finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I församlingen
finns de tre kyrkorna Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby.
adress Östra Ryds församling, Västra Husby församlingshem, 605 96 Norrköping telefonnummer 011-706 13 hemsida svenskakyrkan.se/ostraryd facebook ostrarydsforsamling
instagram ostra_ryds_forsamling e-post ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
ansvarig utgivare Pontus Mårtensson tryck Tellogruppen

pontus mårtensson
Kyrkoherde
070-631 35 02
pontus.martensson
@svenskakyrkan.se

anna sköldh
Kantor från 23/3
072-555 73 19
anna.skoldh
@svenskakyrkan.se

therese nyström
Förvaltningsassistent
011-706 13
therese.nystrom
@svenskakyrkan.se

cecilia ehlert
ankarstrand
Komminister
070-317 44 56
cecilia.ankarstrand
@svenskakyrkan.se

jennie rasmussen
Pedagog
072-231 43 66
jennie.rasmussen
@svenskakyrkan.se

elisabet larnemark
Diakon
070-246 73 90
elisabet.larnemark
@svenskakyrkan.se

kristina gerdin tofte
Pedagog
070-318 34 12
kristina.tofte
@svenskakyrkan.se

helen lilja
Kyrkvaktmästare
i Gårdeby och
Fastighetsansvarig
070-259 66 88
helen.lilja
@svenskakyrkan.se

bodil hedman
Kantor t.o.m 15/3
072-555 73 19
bodil.hedman
@svenskakyrkan.se

robin johansson
Kyrkvaktmästare
i Västra Husby
070-699 06 13
robin.e.johansson
@svenskakyrkan.se
olle hilleberg
Kyrkvaktmästare
i Östra Ryd
070-228 96 62
olle.hilleberg
@svenskakyrkan.se
församlingshem
Östra ryd
011-721 77

