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Ge det vidare!
text och foto Kristina Gerdin Tofte

I

dag är det varken märkvärdigt eller
något nytt påfund det där med att dela.
På sociala medier förväntas att man
både delar och gillar det man ser.
Med ett enda klick så är inlägget på bråkdelen av en sekund tillgänglig för betydligt
många fler.
Och delandet fortsätter....
Det är ett utomordentligt snabbt sätt att
föra ut ett budskap på.
Att dela i det verkliga livet då?

U

nder 90-talet då jag arbetade
som kyrkans barntimmeledare i en
norrländsk församling sjöng vi med
barnen:
“Vi kan dela, dela, dela du och jag, dela av
vårt överflöd med dem som saknar hus
och hem och inte har nåt dagligt bröd.....”
Under tiden som sången pågick samlade
vi in de små slantar som barnen haft med
sig hemifrån.

P

engarna skickades sedan till ett
missionsarbete på ett barnhem i
Indien och det var både viktigt och
betydelsefullt för våra barn att få dela
med sig.
Skulle det någon gång vara ett barn
som glömt sin slant hemma så fanns det
genast någon av de andra som hade två
eller flera och som genast ville dela med
sig.

S

amma sak under vår fruktstund,
ingen behövde sitta utan frukt. Att
dela med sig var så naturligt för dem.

Är det där att dela med sig kanske rent av
en självklarhet för barn, något som vi som
är äldre har tappat bort på vägen?
Nja, inte då det gäller insamlingsgalorna
för olika behjärtansvärda behov som TV
sänder eller när någon katastrof inträffat.
Då blir vi generösa och delar gärna med
oss. Fattas bara annat!

D

ela med sig av sitt överflöd är ju bra
men det finns annat att dela också.

Gemenskapen med familj, vänner och
arbetskamrater.
Upplevelser, resor och minnen är annat
man kan dela med sig av.
Sin tro och sin övertygelse över saker och
ting är andra förslag. Det finns säkert fler
jag skulle kunna räkna upp.
Att ge vidare, som är temat för detta
församlingsblad, får vara en uppmuntran
till både dig och mig att dela med oss av
våra liv och upplevelser. Vi har alla något
att dela med en vän.
Och att dela är som att ge en kram, man
får oftast också en kram tillbaka. Bra va?
Delar med dig till sist den text jag har på
en vägg i mitt hem. Appropå att dela!

W

hat I love most about my home
is who I share it with.
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Att hitta sin plats på jobbet
Jennie Rassmussen har en tjänst som församlingspedagog i Östra Ryds församling,
med ansvar för konfirmandarbetet,
ungdomsgrupp och tillsammans med
Kristina Gerdin Tofte det övergripande
ansvaret för den verksamhet som riktar
sig till barn. Även kontakter med skola och
barnomsorg hamnar på deras bord.
I förra numret av Församlingsbladet
Mellan Himmel och Jord skrev Jennie den
inledande texten, där hon förklarade sig
själv som lycklig med sitt liv.
Då blir min första fråga; om du är så
lycklig, finns det då inget som du önskar
eller som lockar gällande dit arbete?
-Det är sant att jag är lycklig, men
samtidigt är jag inte är nöjd. Jag vill alltid
testa nytt. Jag vet att andra kan vara
nöjda med sin livssituation och vill inte ha
någon större förändring och det fungerar
för dom, men jag vill ha ”mer”.
-Om jag bad din närmaste, din fästman
beskriva dig, vad skulle han säga då?
Först ett stort skratt men sen tänker
Jennie efter och bestämmer sig för att
han svarar: -Effektiv och slarvig! Och det
håller hon med om samtidigt som hon
beskriver honom som noggrann och
långsam. (En perfekt matchning tänker
jag)
-Har du nytta av de egenskaperna i
församlingsarbetet?
-Ja, i alla fall effektiviteten; saker blir
gjorda!
-Du är också utbildad teaterpedagog, vad
nytta har du av det i kyrkan?
-Allt! Allt med kyrka handlar om
dramaturgi, tänk bara en gudstjänst med
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en präst som agerar, en publik och ett
speciellt rum. Jag tycker att det är väldigt
roligt att arbeta med gudstjänsten och
skulle gärna gjort det mer. För att hitta
nya former som gör den tillgänglig för alla.
Så den sista frågan som följt med i denna
serien presentationer av de anställda i
församlingen: Om du fick obegränsat med
pengar och nio dagar i veckan
– vad skulle du göra då?
En liten stunds funderande, så vet hon;
Jag skulle anställa fler
församlingspedagoger så att varje by
hade sin egen, då skulle så
mycket mer gott arbete kunna göras!
Men dina extra dagar i veckan då?
-Då skulle jag sova!
Text&Foto: Elisabet Larnemark

UNGDOMSGRUPP
Från 7:an och uppåtVi träffas varannan söndag i Östra Ryd eller Västra Husby mellan 15.30-19.00. Med
start den 8/9 i Västra Husby.
Vi firar gudstjänst, spelar pingis och sällskapsspel, lagar mat och umgås och har kul!
Varmt välkomna
För mer info kontakta Stefan Sandberg ( se baksida)

Lördagen den 18 maj var det äntligen dags för konfirmation. Kyrkan var full till
bristningsgränsen och stämningen var på topp när ungdomarna gick in i sina vita kåpor
till ” I got a feeling ”. Det blev en fantastisk avslutning på ett fantastik roligt år!
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Smyckning av gravplatsen inför allhelgona

Våra kyrkogårdsvaktmästare hjälper dig
gärna med smyckning av gravplatsen
inför allhelgona.
Plantering av ljung: 275-/grav
Krans eller liggare: 205:-/grav
Du kan beställa direkt hos vaktmästaren
på kyrkogården eller via församlingsexpeditionen.
Våra tre kyrkor är öppna dagtid veckan
före allhelgonahelgen, gå gärna in och
tänd ett ljus. Där finns även gravljus att
köpa till självkostnadspris.

Västra Husbydagen –
Lördag 5 oktober
Missade du förra årets succé?
Nu har du chans att vara med!

Arrangörer:
Hembygdsföreningen, Svenska Kyrkan,
VHIF, näringsliv och många ideella
Se tider och detaljer på
www.vhhf.se
www.svenskalag.se/vhif
www.svenskakyrkan.se/ostraryd

Körsångare
sökes!

Välkommen med i vår sångargemenskap i Östra Ryds Kyrkokör!

Barnloppis och prylar
Lördag den 28 september kl. 10-13
Hylingegården, Västra Husby
Vill du boka bord för att sälja (50 kr/
bord) så kontaktar du Kristina Gerdin
Tofte (se kontakt baksidan)

Västra Husby If står för försäljning av
fika, korv & bröd
Välkomna!

Om Du gillar att sjunga och vill utveckla
din sångröst – tveka inte att höra av
Dig.
Vi är en blandad kör som övar på onsdagar kl 18.45-20.30 i Östra Ryds
församlingshem med start 4 september.
Kören sjunger upp vid de stora högtiderna i kyrkan – ibland i konsertsammanhang och ibland vid vanliga gudstjänster.
Till våren åker vi iväg på körresa med
våra respektive till någon annan del av
landet.
Det brukar vara en av höjdpunkterna
på terminen.
Kontakta körledare Bodil Hedman,
(se baksidan).
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Sommarfest den 22 maj
Återigen fick vi en strålande och alldeles fantastiskt fin sommarkväll i Östra Ryd.
Trädgårdsspel, femkamp och ansiktsmålning var något av det som erbjöds under kvällen.
Och oset från grillen låg som en härlig doft över vårt område.
Alla hundra hamburgare tog slut så det var tur att det även fanns grillkorv!
Underhållningen ifrån en lövad traktorskrinda stod Bönderna Blå och barnkören Happy för.
Snart är vi igång med våra verksamheter igen, så håll utkik i annonser, på hemsidan och på våra
sociala medier!

Alla åldrar tillsammans är väldigt fint
och en gång i månaden skapar vi den
möjligheten i församlingshemmen
genom att bjuda på ett tillfälle att
vara tillsammans alla generationer.
Vi bjuder på fika, en kreativ stund,
kvällsmat och aftonbön.
Det kan inte bli enklare eller trevligare.
Välkommen!
Våra swish-nummer:
Kollekt:
Bokbord/ljuskassa:
Barnverksamhet:
Vuxenverksamhet:

123 006 23 31
123 092 68 65
123 327 66 49
123 464 24 76
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ka l e n d a r i u m
November

Augusti

18/8 16.00
Mässa i Västra Husby kyrka. Mårtensson.
25/8 16.00 Mässa i Östra Ryds kyrka.
Sandberg.

September
1/9 11.00
Gudstjänst i Gårdeby kyrka. Mårtensson.
8/9 16.00
Bluesgudtjänst i Västra Husby kyrka.
Sandberg.
15/9 11.00
Familjegudstjänst med barnkören Happy i
Västra Husby kyrka. Mårtensson.
18 sept 17.00-19.00 Messy Church i
V Husby församlingshem
22/9 16.00
Mässa i Östra Ryds kyrka. Sandberg.
29/9 16.00
Taizémässa i Gårdeby kyrka. Mårtensson.

Oktober
6/10 16.00
Gudstjänst i Västra Husby kyrka. Sandberg.
13/10 11.00
Skördegudstjänst med barnkören Happy i
Västra Husby kyrka. Mårtensson.
16 okt 17.00-19.00
Messy Church i Ö Ryds församlingshem
20/10 11.00
Mässa i Östra Ryds kyrka. Sandberg.
20/10 18.00
Musikgudstjänst i Västra Husby kyrka med
kontraktets körer. Sandberg
27/10 16.00
Taizémässa i Gårdeby kyrka. Sandberg.
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1/11 16.00
Gravsmyckningsandakt, fika i Västra Husby kyrka. Mårtensson.
17.00
Gravsmyckningsandakt, fika i Östra Ryds
kyrka. Sandberg.
2/11 11.00
Minnesgudstjänst i Gårdeby kyrka. Sandberg. Kyrkokören medverkar.
18.00
Västra Husby. ” Musik och lyrik till tröst”
– Minnesgudstjänst med musik. Anders
Eksmo solosång. Bodil Hedman piano och
orgel. Sandberg.
3/11 16.00
Ekumenisk minnesgudstjänst i Östra Ryds
kyrka med kyrkokören och
betaniasångare. Märta Nilsson cello.
Mårtensson.
10/11 11.00
Samtalsgudstjänst i Gårdeby
församlingshem. Mårtensson.
13/11 17.00-19.00
Messy Church i Gårdeby församlingshem
17/11 16.00		
Mässa i Östra Ryds kyrka. Sandberg.
24/11 11.00		
Familjemässa i Västra Husby kyrka.
Mårtensson.

Gudstjänsterna på Aspgården är
öppna för alla!

Med reservation för ev ändringar

Musikgudstjänst med hundramannakör
Söndagen den 20 oktober
Musikgudstjänst med hundramannakör bestående av delar av kontraktets kyrkokörer
från Ö Ryd, Söderköping S:ta Anna, Ö Vikbolandet, Ringarum och Valdemarsviks
församlingar. Fyrhändig orgelmusik och musik av bl.a. Haydn, Rathbone samt Rutter.
18.00 i Västra Husby.

Allhelgonatid
2 nov kl 11.00
Gårdeby minnesgudstjänst. Kyrkokören
medverkar.
2 nov kl 18.00
Västra Husby ” Musik och lyrik till tröst” – Minnesgudstjänst med musik. Anders Eksmo och Bodil Hedman
piano och orgel.
3 november kl 16.00
Östra Ryd Minnes-och musikgudstjänst med
kyrkokören och Betaniasångare. Märta
Nilsson cello

Konfirmation
Vill du lära känna nya kompisar och kanske också dig själv lite bättre?
Vill du prata om livet, kärleken och Gud och dessutom ha kul under tiden?
Då ska du konfirmera dig i Östra Ryds församling!
Vi ses en söndag i månaden i Östra Ryds församlingshem och åker även på tre läger.
Dessutom har du möjlighet att följa med på en skidresa på sportlovet!
Allt är helt gratis om du bor i församlingen!
Vi drar igång den 22/9 kl 12, hoppas vi ses!
För mer info och anmälan: www.konfaostraryd.se
4/2019 mellan himmel och jord
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Stilla dag med ”klostertema”
Söndag 29 september kl 10-17 i Gårdeby
församlingshem. En dag för dig som vill ta
ett steg framåt genom att stanna till.
Helene Hägglund (f.d. nunna,
tvåbarnsmamma, författare och teolog)
berättar om klosterlivet och guidar oss
igenom dagen, där det utlovas både
skratt, tystnad och möjlighet till
gemensamma funderingar.

Vi provar på guidad meditation, tidebön
och meditativ bibelläsning.
Vi delar erfarenheter om vad det
egentligen är som ska till för att må bra
- i förhållande till sig själv, till varandra och
till Gud.
Dagen är kostnadsfri och
församlingen bjuder på fika och
vegetarisk lunch. Avslutning med en
meditativ Taizémässa kl 16.00 i
Gårdeby kyrka.

höstens SOPPLUNCHER
Följande datum och platser möts vi
kring matborden för att äta och prata
och lyssna till musik eller kloka berättare!

29 aug
12 sept
26 sept
10 okt
24 okt
7 nov
21 nov
12 dec

Ö Ryd
Gårdeby
V Husby
Ö Ryd
Gårdeby
V Husby
Ö Ryd
Gårdeby

Lasse Norrman underhåller
”Middagsbord” - värd: Stefan Sandberg
”Middagsbord” - värd Kurt Enström
DagsbergsDragspelsgäng kommer!
”Fred&kärlek” sång med Bodil Hedman
Fråga prästen - kh Pontus svarar
Sånger inför Advent
Grötfest

alltid kl 12:00 - alltid lika trevligt!
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Terminsstart för barnverksamheten
Miniorerna för dig i åk F-3
Torsdagar kl. 15.30–17 med start det
5 september
Vi hämtar upp de barn som går på frita .
Eftis för dig i åk 4-6
Tisdagar kl. 15–16.30 med start den
3 september
Drop in från kl. 14.30
Obs! Plats för Miniorer och Eftis är Östra
Ryds församlingshem och en anmälan är
obligatorisk.
Max 15 barn/grupp. Inbjudan går även
ut till dig som bor i Gårdeby eller Västra
Husby

Barnkören Happy från 7 år
Övar i Västra Husby församlingshem
Onsdagar kl. 15.15–16.00 med start
den 4 september
Vi hämtar upp de barn som går på frita .
Kyrkans två öppna förskolor
För dig som är hemma med ditt barn,
0-5 år
Tisdagar kl. 9.30–11.30 i Västra Husby
församlingshem
Start den 3 september
Fredagar kl. 9-12 i Östra Ryds
församlingshem
Start den 6 september

döpta

konfirmerade

11/5 Elenora Torsell,
Västra Husby kyrka

Freijha Andrén
Alva Brohlin-Göransson

12/5 Henning Allborg,
Västra Husby kyrka

Tim Dalén

vigda

Fanny Hellgren

8/6 Mats Agnevik och Helena Vikingsson,
Gårdeby kyrka

vigda till vila

Elina Eriksson
Clara Malm
Albin Märsund
Jesper Stenberg
Leon van der Stelt

10/5 Eddie Nilsson,
Östra Ryds kyrka

Pga. nya dataskyddslagen GDPR publiceras enbart döpta, vigda, konfirmerade och vigda till vila av våra egna präster.
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Helene Hägglund –
”Inte längre nunna”
Västra Husby församlingshem
10 september kl 18. Drop-in-fika med
kvällsmacka från 17.30
Helene Hägglund gick som 16-åring in
som nunna i ett danskt kloster.
Efter 12 år bestämmer hon sig för att
lämna klostret för att leva ett annat liv
utanför dess väggar. Ikväll berättar hon
om livet i klostret och om vägen mot
uppbrottet.
Helene har efter klostertiden studerat
teologi, med huvudfokus på
maktmissbruk inom de kristna

kyrkorna och avlade för en tid sedan sin
teologiska kandidatexamen. Idag lever
hon med man och barn i
Norrköping.
”Jag hade levt i klostret i nästan tolv år,
jag hade avgett mina
högtidliga, eviga löften och därmed bundit mig för alltid vid Gud, och jag levde i
kyskhet, fattigdom och lydnad. I andras
ögon hade jag kommit långt, och för
några var jag till och med ett föredöme.
Men varför hade jag då denna
ständiga känsla av att något var fel?” så
skriver Helene Hägglund i sin bok Inte
längre nunna (2009).
Helene är sexton år när hon blir nunna.
Hon lockas av en karismatisk ledare, ett liv
i trygghet med tydliga ramar och en nära
gemenskap med de andra systrarna.
Men livet i klostret blir inte som hon
drömmer om.
Hon kämpar med sin gudstro och sin
stigande misstanke om att abbedissan,
som hon till en början avgudat,
systematiskt manipulerar de
människor hon är satt att leda.
Samtidigt gör de upprepade
kränkningarna Helene blind för det
absurda i situationen.
Inte längre nunna är en skildring av tolv år
i en stängd och osund
miljö. Men det är också en allmängiltig
berättelse om en människas
framväxande insikt om att hon lever i ett
skadligt sammanhang och om vägen ut.
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Välkommen till vår
SAMTALSGRUPP I
KRISTEN TRO
Här för vi livsnära samtal om frågor som
skaver i våra hjärtan och tankar. De kan på
ett plan vara intellektuella men ofta berör
de oss också djupt existentiellt.
Vi berör många sidor av den
kristna tron. Det är högt till tak och allas
tankar är välkomna!
Vi träffas varannan tisdag i Västra Husby
Församlingshem mellan 17.30 och 19.00
med start den 10/9! Då får vi besök av
Helene Hägglund,
se artikel på s.12.

Förskolorna på besök
Till fredag den 24 maj hade vi inbjudit
våra förskolor i församlingen till ett
Storsjung i Östra Ryd.Med sol från en
klarblå himmel fyllde ett hundratal barn
och personal gräsmattan utanför
församlingshemmet.En liten scen hade
byggts upp och ifrån den bjöds det ackompanjemang från keyboard och gitarr till
en fantastisk allsång.

Aspvedens kyrkliga
syförening
Ett gäng glada och trevliga damer som
ses, fikar, har andakt, pratar och skrattar.
Handarbete är valfritt!
Nya medlemmar är varmt välkomna.
Under hösten 2019 ses vi kl 14 den
14/8 hos Ilse Malmesjö i
Luddingsbo
11/9 hos Marianne Johansson i 		
Söderköping
9/10 hos Britt-Marie Falkestål i 		
Björkelund
13/11 hos Eva Nord Furenhed i 		
Hörstorp

Ett mycket uppskattat besök blev det och
som ett barn uttryckte sig efteråt:”Det
här var den bästa dagen i mitt liv!” får väl
stå som ett gott betyg.Ett stort tack till
er alla på förskolorna för att ni kom till
Storsjung.

Huvudgäst var Pilo Pingvin som hade en
liten kompisskola med barnen.Hur är man
en bra kompis? Får man säga
dumma saker då? Måste man inte bara
vara med en kompis, kan man ha flera?
Ja, till slut var det nog i stället Pilo som
fick lära sig ett och annat av barnen.
4/2019 mellan himmel och jord
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”Dom mår bättre som
hjälper andra!”

Att vara ideellt eller frivilligt engagerad är
inte lika självklart idag som det en gång
var. Eller är det inte så?
Har vi människor en inneboende vilja att
bistå en medmänniska eller ett samhälle i
utsatthet? För att ventilera dessa tankar
vände jag mig till två personer med god
erfarenhet av ideella insatser, tillika mor
och son; Kerstin och Sverker Johansson. Vi
möts i trädgården i Ullstorp, i skuggan med
härligt fågelkvitter i bakgrunden.
Ni två representerar två generationer men också två föräldragenerationer, och därför
blir den första frågan: Lär man sig frivillighet hemifrån, eller har man det medfött?
-Det finns nog med hos alla människor från början, om frivillighet är att vilja
hjälpa till, säger Kerstin.
-Nej jag tänker tvärt om, jag tror att den som är hjälpsam och ställer upp har det från
båda håll, både medfött och upplärt, tycker Sverker.
-Upplärt av vem, undrar jag?
Sverker svarar att det kan vara från föräldrarna men också från någon annan person i
barnets omgivning.
-Det är nog ett personlighetsdrag som man bär på, fyller Kerstin i. Barn som
har en uppväxtmiljö som inte är präglad av hjälpsamhet eller idealitet kan i mötet
med andra visa fram dessa egenskaper – så då måste det ha funnits med från början.
-Ser ni någon skillnad på detta med idealitet från den tid ni var yngre, var man
mer engagerad utanför privatlivet då?
-Jag tänker på den tid då jag flyttade hit, svarar Kerstin, jag tänker på den
gruppen äldre damer, äldre än jag, som fanns då, som brydde sig, som höll reda på
varandra och gjorde insatser genom att veta vem som var ensam, vem som behövde
ett besök och alltid med en kopp kaffe. Jag var så van vid det liv man levde då, så jag
tänkte inte på det som idealitet. Nu finns många som gör väldigt stora insatser och det
finns väldigt många som aldrig gör någonting.
-Men så var det väl när du var liten med, inflikar Sverker, min åsikt är att det är
struntprat, det här talet om att folk inte ställer upp! Föreningar lever vidare, vissa dör
och det föds nya osv. Jag har hört hela mitt liv att folk inte ställer upp. Nu har det gått
femtio år sen jag hörde det för första gången och lik förbaskat så finns den och den och
den föreningen kvar – det kan inte vara så att ingen ställer upp!
Kerstin håller med om Sverkers tankar kring föreningslivet, hennes tankegång gällde
mer detta att ställa upp för ensamma och sjuka.
Däremot så är stora förändringar, fortsätter Sverker, beroende på hur vi lever. När jag
var ung så var det många som levde här, som arbetade sju till fyra och sen hade sen inte
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så många fasta åtaganden. Men det liv vi lever idag är skift och helgjobb och ledigheter
och ungar som ska hit och dit. När jag var liten var det inte en förälder som skjutsade en
unge nånstans i stort sett.
Det gör det svårt idag att be någon ställa upp och göra något exempelvis två gånger i
veckan under ett år. Det säger folk nej till. Det gör att ideella krafter idag arbetar på ett
annat vis. Men om du säger; vill du ställa upp och hjälpa till på lördag? Då tackar folk ja!
Jag inflikar att man i städerna talar om föreningsdöden men i den speciella miljö vi bor i
så lever föreningarna kvar, där även nyinflyttade kan finnas med. Det är skillnad på stad
och landsbygd.
Vi kommer in på ämnet den ökande ensamheten, som kanske inte är lika utbredd här
som i en storstad. Det finns kanske ett informellt nätverk på landet som gör att man på
sätt och vis känner många – utan att för den skull handlar om skvaller.
-Men hur blir det för de unga som flyttar hit, undrar jag? Kommer dom in under
”landsbygdens nätverk”?
Sverker menar att just detta att vi idag flyttar runt så mycket, gör att vi har en stor
grupp som inte varit bofasta länge och som inte har det där informella nätverket.
Om det levde en gubbe ensam ute i skogen för femtio, hundra år sedan var han aldrig ensam eller bortglömd. Idag känner vi, ibland inte ens till något om vår närmaste
granne.
-Det som många kallar skvaller i en sån här liten bygd som vi bor i, kan andra se
mer positivt på, att det är av omtanke man pratar om folk. Vi känner mycket folk och
intresserar oss för vad som sker och då inte på ett negativt sätt, säger Kerstin.
-Om man nu engagerar sig, vill vara ideell, förmedlar man något då? Är det
budskapet från den kyrka eller förening man tillhör som man delar med sig, eller gör
man en insats mest för sin egen skull, undrar jag?
-Lustigt nog är nog svaret ja på det sista du sa, alla undersökningar visar ju att
dom mår bättre som hjälper andra. En effekt av hjälpande är att man mår bättre själv.
-Men hjälper man inte nån om man ser ett behov, undrar Kerstin. Man bedömer
om man har möjlighet att hjälpa – som den äldre ensamma kvinna jag regelbundet
besökte varje fredag under en längre tid. Vi möttes och spelade kort tillsammans. Jag
såg hennes ensamhet, besökte och hon visade sin tacksamhet på många sätt för de
stunderna.
Så till min sista fråga:
-Har det varit tillfällen när ni sagt
nej, nu får det vara nog?
-Nej det vore svårt, eller hur
Sverker?
-Det har jag sagt många gånger,
säger Sverker, sa man ja till allt skulle man
inte orka med.
Text & bild Elisabet Larnemark
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