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Betraktelse

När jag växte upp hade vi ett sommarställe 
i Kindabygden. Det låg precis vid sjön och 
mina sommarlov var fyllda av sol, bad 

och fiske. Så minns jag det i alla fall. I över 25 
år var det en viktig del av min uppväxt och mitt 
liv. I början av 2000-talet fick mina föräldrar 
för sig att stället skulle säljas och det var inte 
mycket jag kunde göra åt det. Ganska snabbt 
var det sålt, och jag fick ingen riktig chans att 
ta farväl.

Ännu idag känner jag en enorm saknad och 
längtan tillbaka. I mina drömmar är jag 
ofta där, känner fortfarande varje sten 

och doft, vägen ner till sjön, bastun, båtarna,  
bryggan. Samtidigt vet jag i drömmen att det inte  
längre är jag som bor där och jag spanar  
oroligt upp mot landsvägen för att se om de nya  
ägarna är på väg.

Lantstället var och är mitt. För alltid. Under 
så många år var det min plats för vila och 
äventyr, avkoppling och verklighetsflykt. 

En del av min själ följde med försäljningen och 

de såren kommer nog aldrig att läka helt och 
hållet.

Förutom det älskade sommarhuset så 
har jag hela livet haft svårt att finna 
något sammanhang eller en plats där 

jag känt mig hemma. Sökandet har lett till  
många uppbrott och en känsla av rastlöshet. 
Men när jag till slut hittade till kyrkan och så  
småningom även till prästyrket, då var det som 
att bitarna föll på plats. Jag tror att vi alla har 
en uppgift, något som vi är satta här att göra. 
Och om det skaver i våra liv, om vi känner oss  
otillräckliga eller fel, då har vi nog inte hittat vår 
plats än. 

Hösten är en fin tid för reflektion och kon-
templation. När vi söker oss inåt, i bön 
och meditation, kan vi få höra Guds vilja 

med våra liv. Om vi vågar följa hans väg, så är 
jag övertygad om att vi ska hitta vår plats, där 
det är menat att vi ska vara. Jag tror att jag har 
hittat min. Det är mycket som tyder på det.

 - Svenska psalmboken, ps 791 -

Du passar in i själva skapelsen, 
det finns en uppgift just för dig

text Stefan Sandberg, präst i Östra Ryds församling
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Jag har mött Olle 
Hilleberg som hela 
sitt sextiotvå år lån-
ga liv bott i Karlsborg 
i Östra Ryd, förutom 
när han 1974 läm-
nade byn för Abisko, 
23 timmars tågresa 
bort för att arbeta 
som vaktmästare på 
ett turisthotell. 
Storebror Bosse 
tyckte att Olle borde 

se mer av världen. Pappa Gösta dog när Olle 
var 18 år och då valde mamma Rigmor att 
flytta in till samhället. Sedan dess har Olle bott 
i Karlsborg, snart nog också med egen familj.
Olle minns att så sent som på femtiotalet 
ansågs det som högfärdigt att låta barn lämna 
byn för att studera, vilket pappa Gösta fick 
höra när läraren hade uppmuntrat till fortsatt 
skolgång. Det finns ju en romantisk bild av 
livet på landet. 
Varför valde du att bo kvar?
- Ja, det är ju trevligt när det sprakar i 
spisen, men det är mycket arbete innan 
spraket! Att vara förälder innebär också 
mycket skjutsande, och för vår familj ett 
extra boende under gymnasieåren. Olle 
menar dock att det är arbetet som ger den 
starkaste känslan av att höra hemma här.                                                                         
Jag vet inte hur många jag begravt; förr äldre, 
men nu börjar åldrarna närma sig min egen. 
Man minns Östra Rydsbor, en del  
begravningar mer än andra och det ger en 
trygghet; jag finns med i ett sammanhang. Jag 
vill att kyrkogården ska vara en oas i  
samhället, välkomnande för spontanbesök. 
Det talas om Grön diakoni, alltså ett kyrkligt 
arbete naturligt kopplat till gravskötsel och 
gräsklippning, det vill säga att ha tid att möta 
människan som besöker kyrkogården. Ett  
uppdrag som Olle känner har blivit mer  
godkänt idag, han har gjort rätt.  
Han är hemma! 

Tillbaka i Församlingshemmets övervåning i 
Västra Husby ser jag något därute som inte 
funnits förut, ett fint vitt hus! Det måste vara 
någon som nyss flyttat dit, nyfiket går jag 
iväg och knackar på, förklarar mitt besök med 
att jag undrar vem som hör hemma här?

Tobias Lundqvist 
öppnar och berättar 
att han bor i huset 
tillsammans med 
Hanna Melin. Huset 
som blev resultatet 
av ett års letande, 
huset som byggdes 
för att gode vännen 
John Johansson i 
Prästgården styckade 
av en bit, lagom stor 
för en husdröm.

Olle Hilleberg

- Första veckorna kändes det lite underligt att 
vara här men snart nog var det en hemkänsla! 
Vi har inte slagit i många spikar själva, däre-
mot väntar arbete med att skapa en trädgård.    

Är du uppvuxen på samma sätt, undrar jag?                       
-Ja, med hus och trädgård, men innan vi  
flyttade hit lämnade vi ett gemensamt lägen-
hetsboende i Söderköping. Så visst har det 
sammantaget gjort att man längtat till något 
eget gärna på landet.Valde ni detta för er 
egen skull eller för framtida eventuella barns 
fina uppväxtmiljö, undrar jag? Nej, det var nog 
mest för oss själva, men visst, huset är stort 
nog för fler.

Vi konstaterar att det är fantastiskt bra med 
goda vänner! Goda vänner som också har 
blivit goda närmsta grannar! 

Jag tänker med ett leende när jag går tillbaka 
till församlingsexpeditionen att nu, nu kan 
Tobias säga som Olle; jag är hemma!

Att hitta sin plats på jorden
Text och foto Elisabet Larnemark 

Tobias Lundqvist
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Sedan december 2014 har jag jobbat som 
kanslist och nu sedan 2018 även som förvalt-
ningsassistent. Ett arbete som jag trivs väldigt 
bra med.  Det roligaste med mitt arbete är att 

ATT HITTA SIN PLATS PÅ JOBBET
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Då och då får vi som arbetar i Östra Ryds församling frågan: vad gör ni 
egentligen på jobbet? 
För att svara på denna fråga kommer vi presentera oss själva och våra ar-
betsuppgifter i de kommande nummer av Himmel och jord.
Först ut är Therese Nyström.

jag är involverad i många olika saker och har 
många roliga system att arbeta i. Jag älskar 
ordning och reda, vilket är mycket viktigt när 
man arbetar med ekonomin.

En stor del av mina arbetsuppgifter är just 
ekonomi. Fakturahantering, löpande re-
dovisning och löner mm.
Sedan sköter jag all gravadministration vilket 
innebär att registrera gravrättsinnehavare, 
avlidna och att sköta gravskötselbeställningar. 
Jag arbetar också med bokningar, tar emot 
dop, vigslar och begravningsbokningar samt 
att registrera dessa i kyrkbokföringen.

Dessutom gör jag även annonser, predikoturer 
och affischer och ser till att de kommer ut i 
tidningar och olika medier.

Övriga arbetsuppgifter: personaladministra-
tion, arkivering, diarieföring och statistik!

vigdadöpta

Gustav Mobäck  
Västra Husby kyrka

26/5 Mikael karlsson och susanne lantz, 
Västra Husby kyrka

16/6 Jonathan tolonen och viktoria spector, 
Östra ryd kyrka

Pga. nya dataskyddslagen GDPR publiceras enbart döpta, vigda och vigda till vila av våra egna präster.
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Församlingens sommarfest 23 maj
En bättre dag för en sommarfest kunde vi 
knappast få. 
Med sol från klarblå himmel och fläktande 
sommarvarma vindar fylldes bilparkeringen 
snabbt och de förväntansfulla familjerna 
droppade in. 

Grillen var tänd och en doft av nygrillat låg 
som ett täcke över hela den vackra och  

gemytliga trädgården intill Östra Ryds försam-
lingshem där festen var förlagd.  
Kaffe, saft och bullar fanns också att få för 
dem som önskade och saft gick det verkligen 
åt denna kväll.
Efter att magen fått sitt var det dags för 
kroppen. En femkamp med olika utmaningar, 
kubbspel eller krocket för dem som ville spela 
det eller varför inte blåsa lite såpbubblor? Det 
fanns aktiviteter för alla kroppar och smaker.

Kl. 18 var det dags att lämna den ljumma 
sommarvärmen för en annan värme inne i 
församlingshemmet, då barnkören framförde 
några fina sommarsånger och därefter var det 
dags för den utlovade clownföreställningen 
med Cleo och Alvar.

Tack alla ni som kom och gjorde sommar- 
festen så festlig!
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I slutet av juni var det äntligen dags: 
Sommarkollo!
17 förväntansfulla barn träffades i Västra 
Husby församlingshem för 4 dagar fyllda av 
lek, skratt och en hel del vattenkrig. 

Temat på kollot var musikal. Och vilken 
musikal det blev!
Barnen som var indelade i teater och pyssel-
grupp, hade övat och tillverkat rekvisita för 

musikalen under förmiddagarna och efter 
lunch blev det en hel del lek och annat skoj.
På lördagen bjöds familj och vänner in till 
musikalen ” Blommor och skratt”.

Det blev en härlig föreställning och det  
perfekta avslutet på 4 härliga dagar.
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Skördetid och skördefest?
Hösten är festtid då vi njuter av det som 
jorden ger; frukt och bär, svamp, kräftor och 
annat gott. 

Mitt i oktober firar vi sen gammalt en söndag 
som heter Tacksägelsedagen, en dag då vi 
tackar Gud för det som jord och natur gett 
under sommaren. När dessa rader skrivs är 
vi i mitten av juli och det är torka och värme. 
Skörden mognar för snabbt, om den ens hann 
rota sig innan torkan kom, djuren får redan 
äta av vinterns foder eller så måste man 
nödslakta. Kan man då tacka Gud och fira 
tacksägelsegudstjänst? 

I skrivande stund vet vi inte hur resten av 
sommaren utvecklar sig men vi kan samlas 
för att tacka för det vi fått, be för det som 

inte blev som vi tänkt och samla kraft och 
uppmuntra varandra att göra det vi kan för 
varandra och för vår jord och miljön.

Traditionen innebär att ta med till kyrkan 
sädeskärvar och korgar med potatis,  
morötter, äpplen och sådant som växer på 
fält och i trädgårdar. Man kan även bidra med 
bakat bröd och bullar, sylt, marmelad eller  
annat som man gjort. Efter gudstjänsten 
kan vi köpa detta och pengarna går till något 
viktigt ändamål.

Välkommen att vara delaktig i denna speciella 
tradition i V Husby och Ö Ryds kyrkor  
söndagen den 14 oktober!

Rekreation
Mejla gärna in en bild och berätta för oss om 
vad du gjort i sommar för att fylla på med 
kraft och inspiration inför kommande höst och 
vinter.

Senast 30 september vill vi ha ditt bidrag om 
du ska ha chans att få det med i nästa num-
mer som utkommer i slutet av november.

Mejla till 
ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se
Märk med “Rekreation”

En dag på  
Hylingevallen för alla 
som vill träffas och 
ha det trevligt med 
sång och musik,  
käpphästhoppning 
och drakflygning, 
mat och fika, kaniner 
och hästar och  
mycket annat. 

Hoppas vi ses!

Västra Husbydag 
6 oktober kl 10-15



Söndag 2 september
kl. 16.00 Gudstjänst
Östra Ryds kyrka
Mårtensson

Söndag 9 september
kl. 11.00 Gudstjänst
Gårdeby kyrka 
Sandberg
kl. 16.00 Mässa
Västra Husby kyrka
Sandberg

Söndag 16 september
kl. 11.00 Mässa
Östra Ryds kyrka
Mårtensson

Söndag 23 september
kl. 16.00 Gudstjänst
Västra Husby kyrka
Sandberg

Söndag 30 september 
kl. 11.00 Gudstjänst
Östra Ryds kyrka
Mårtensson
kl. 16.00 Taizémässa
Gårdeby kyrka
Mårtensson

Söndag 7 oktober
kl. 11.00
Mässa, Västra Husby
Sandberg

Söndag 14 oktober
kl. 11.00
Gudstjänst Västra Husby 
kyrka
Mårtensson
S:t Ragnhildskören medverkar
kl. 16.00 Gudstjänst
Östra Ryds kyrka
Mårtensson

Söndag 21 oktober
kl. 11.00 Familjegudstjänst
Västra Husby kyrka
Sandberg
Invigning av Barnens altarskåp
Sång av barnkören
kl. 16.00 Taizémässa
Gårdeby kyrka
Sandberg

Söndag 28 oktober
kl. 16.00
Musikgudstjänst Östra Ryds 
kyrka
Mårtensson
Mogge & Carina gitarr och 
sång

Lördag 3 november
kl. 11.00
Gudstjänst Gårdeby kyrka
Mårtensson
Kyrkokören medverkar
Smörgåstårta efter guds-
tjänsten

Kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Västra Husby kyrka
Mårtensson
Musik och lyrik till tröst
Claes Andersson, saxofon
Bodil Hedman, orgel och piano

Söndag 4 november
kl. 16.00
 Ekumenisk minnesgudstjänst
Östra Ryds kyrka
Sandberg
Kyrkokören och Betaniasång-
arna medverkar

Söndag 11 november
kl. 11.00
Mässa Östra Ryds kyrka
Mårtensson

Söndag 18 november
kl. 11.00
Familjemässa med mat Västra 
Husby kyrka
Sandberg
Sång av barnkören

Söndag 25 november
kl. 11.00
Mässa Östra Ryds kyrka
Mårtensson

k y r k a n !
Vi ses i
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Johan Lamberth 
berättar om det 
konstverk som finns 
framför näsan på 
oss i V Husby kyrka, 
och om Bengt Olov 
Kälde, konstnären 
bakom verket.

Vill du synas här?

Vi vill ge de föreningar som finns inom 
församlingens verksamhetsområde plats 
att synas i ”Mellan himmel och jord”. 
Din förening kan synas med t ex log-
ga, kontaktuppgifter och en kortare 
beskrivning av verksamheten. 

Affärsverksamhet är också välkommen att 
annonsera men då till en kostnad. 

Välkommen att kontakta expeditionen för 
mera info: Tel: 011-706 13 eller epost:
ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

Bit för bit 
- Mosaik i europeisk toppklass
Onsdag den 19 sept kl 18.00 
Té & smörgås serveras.

Du har bara ett liv - spelar det någon roll hur 
du lever det?  

Kan du vara dig själv? 

Med lek och samtal, skratt och allvar  
utforskar vi livet och kristen tro, och tar då 
hjälp av Livets pärlor, ett armband där varje 
pärla har ett namn och en betydelse . 

Du får prata om sånt som är viktigt för just 
dig.

Vi träffas i Västra husby församlingshem en 
söndag i månaden och åker sammanlagt på  
3 läger ihop.

För frågor och anmälan kontakta  
Jennie Rasmussen eller Stefan Sandberg 
(kontakt se baksidan)

Välkommen till 
Konfirmations-

läsning 
2018-2019
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Den 30 maj var 
syföreningen på en 
dagsresa. Vi startade 
i Östra Ryd och se-
dan Västra Husby. 

Därefter åkte vi förbi 
Finspång upp till Bo 
slott och kyrka, som 

ligger utanför Hjortkvarn.

När vi kom fram välkomnades vi av en trevlig 
man som heter Stig Malteskog. Han bjöd in 
oss till den gamla skolan som nu är om-
gjord till hembygdsmuseum. Där intog vi vår 
medhavda fika. Under tiden berättade Stig 
lite historik om godset och om hur skolan 
och kyrkan kom till. Han berättade även lite 
om familjen Hamilton som äger marken och 
godset. Det var väldigt intressant, vi kunde ha 
suttit i timmar och lyssnat på honom.

Därefter gick vi till kyrkan och fick lite 
mer berättat om den och om den unika 
kyrkogården. 
Vi avslutade där med att sjunga en som-
marpsalm.

Färden gick vidare genom tät skog tills vi 
kom fram till gården Vita Krala i Haddebo. 
Där blev vi välkomnade av ägarinnan Chris, 
en holländska som har flyttat till Sverige med 
sin man Frank. De driver B&B och restaurang 
mitt i skogen på en mycket gammal bondgård. 

Här kommer en hälsning från syföreningen 
Vi fick en underbar 
lunch med gott kry-
ddad lax och hemod-
lade grönsaker samt 
kaffe och god kaka 
bakad med ägg från 
gårdens höns.

Resan fortsatte sen 
till Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar. 
Jag tror att det var årets hittills varmaste dag 
och museet var så varmt att det knappt gick 
att vara på övervåningen. Det var synd, för 
det fanns många intressant föremål däruppe 
som vi gärna velat se. 

Vi avslutade med mera kaffe och hembakat 
bröd. Så gick färden hemåt igen med nöjda 
resenärer!

Tack till Meta och Stefan för den trevliga och 
intressanta och roliga resan!

Vid pennan: Marie-Louise Johansson
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Barnloppis 
(fd klädbytardagen)

Lördag den 20 oktober kl. 9.30–12.00 
Obs tiden!
Hylingegården Västra Husby
Försäljning av begagnade barnkläder och 
barnartiklar.
Vill du hyra bord, 50 kr/bord, så kontaktar du 
Kristina Gerdin Tofte (se baksidan)

Samarbete med 
Västra Husby IF
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Invigningsgudstjänst 
av barnens altarskåp 

Den 21 oktober kl 11.00 Västra Husby kyrka

Vid barnens altarskåp erbjuds barnen en  
möjlighet att få leka kyrka på sina villkor.  
Här kan man bland annat klä ut sig till präst, 
döpa, begrava och gifta sig.
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Vi inbjuder till ”Messy church”
Två intensiva och roliga timmar som vi startar 
med att äta något gott tillsammans och 
sedan, utifrån dagens tema, öppna upp för 
kreativitet, lek, och relationsskapande samtal.

Vi avslutar kvällen med en gudstjänst för alla 
åldrar.

Välkomna onsdagarna 10 oktober, 7 novem-
ber och 5 december kl. 17.00–19.00

Välkommen till
Babysång & rytmik 

För dig och ditt barn 2-12 månader
Fem tisdagar kl. 10.00–11.00 med start den 
30 oktober
Plats: Västra Husby församlingshem.

Anmälan senast 15 oktober till Kristina Gerdin 
Tofte (se baksidan)
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Körstart!
Vecka 36 onsdag 5 september börjar en ny körtermin för både Barnkören och Kyrkokören.

Barnkören för år F-4 hämtas från Västra Husby fritidshem strax innan kl 15.00 och övar 15.00-
15.50 i Västra Husby skolas musiksal på onsdagar. De sjunger på Västra Husby-dagen, i famil-
jegudstjänsterna samt går luciatåg. Det händer att vi åker på någon rolig utflykt. 
Välkommen både nya och gamla körsångare! 

Östra Ryds Kyrkokör övar i Östra Ryds församlingshem på onsdagar kl 18.45-20.30. Det är en 
blandad kör som söker nya körsångare - såväl i dam- som i herrstämmorna. Vi åker på körresa 
vartannat år. Bilden är tagen från vår fantastiskt trevliga körresa till Falkenberg i juni. Vi är i dag-
släget 15 personer men väntar nya körsångare till hösten. 
Välkommen med du också!

Vid frågor eller anmälan kontakta körledare Bodil Hedman (se baksidan)
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Lördag 8 september med start kl 10.00 från 
Gamla Hemmet, Västra Husby

Startavgift 50 kr som oavkortat går till barn-
cancerfonden.

Förra årets insamling gav 6.550 kr. 

I år hoppas vi på mycket mer så kom och var 
med i kampen!

Info om loppet: https://bit.ly/2uLTBxL

Run of Hope
Kanalsvängen
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Barnvagnsrally
Tisdag 28 augusti kl. 10.00
Start från parkeringen Västra Husby kyrka
Härlig promenad längs med kanalen.
Tipsslinga.
Förfriskningar, prisutdelning och en fartfylld 
sångstund efter fullbordat lopp.

Ingen anmälan, bara kom och gå med.
Frågor? Kontakta Kristina Gerdin Tofte (se 
baksidan)
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Terminsstart för vår 
b a r n v e r k s a m h e t  
-med en del nyheter inför hösten!
Miniorerna för dig i åk F-3
Torsdagar kl. 15.30–17.00 med start 
den 6 september (vi hämtar på frita som 
tidigare)

Eftis för dig i åk 4-6
Tisdagar kl. 15.00–16.30 med start den 4 
september. Drop-in från 14.30

Obs! Plats för Miniorerna och Eftis är Östra 
Ryds församlingshem och en anmälan 
obligatorisk. 
Max 15 barn/grupp. Inbjudan går även ut 
till dig som bor i Gårdeby eller Västra husby

Kyrkans öppna förskola i Östra Ryds för-
samlingshem För dig som är hemma med 
ditt barn 0-5 år 

Fredagar kl. 9-12 med start den 31 augus-
ti. (ersätter fredagsfrukost)

Barnkören för dig i åk F-4 
Vi övar i musiksalen i Västra Husby ons-
dagar kl. 15.00–15.50 med start 
5 september.                 (se separat annons)

Musik i höst
Musikgudstjänst 
Östra Ryd 

28 oktober kl 16.00

Mogge & Carina, 
gitarr o sång.

”Musik & lyrik till 
tröst” 
Minnesgudstjänst 
med musik
Västra Husby

3 november på Alla 
helgons dag kl 18.00

Claes Andersson 
saxofon
Bodil Hedman orgel o 
piano.

Nu finns vi på instagram och facebook!

Instagram: Ostra_ryds_forsamling
Facebook: /ostrarydsforsamling/

Skola + Kyrka = Sant
Vi vill finnas med som resurs till skolan och 
erbjuder därför under läsåret 2018/19  
eleverna i åk F-6 upplevelsebaserade 
workshops med olika teman, såsom kristen 
tradition, jämlikhet, värdegrund, livskunskap 
och rättvisa.

Grattis Axel!
Du hittade de 7 nyckelpigorna som gömt sig i 
vårt förra blad, bra jobbat!

Ett pris kommer med posten.
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PILGRIMSVANDRING PÅ 
BIRGITTALEDEN
26 augusti- 2 september 2018 
• Kostnad 2500 kr

Söderköping - Vadstena. 
(genom Ö Ryds församling!)

Vi samlas i Söderköping och vandrar till Vads-
tena, den heliga Birgittas egen stad via Västra 
Husby, Gårdeby, Askeby, Linköping, Vreta 
Kloster, Borensberg, Motala. Vi lever som 
pilgrimer, delar måltid och enkelt boende.

Vandringen arrangeras av Pilgrimscentrum i 
Vadstena

Anmälan senast 12 augusti via 
www.pilgrimscentrum.se
 
*)“Be, så skall ni få, sök, så skall ni finna, bulta, 
så skall dörren öppnas.” (Matt 7:7)

Att söka det vi redan har
Pilgrimstanken finns sedan mycket lång tid 
tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. 
Pilgrimerna söker ofta efter det heliga i sina 
liv. Många vill fördjupa en relation till sig själv, 
andra och Gud och kanske göra sig tillgänglig 
för oplanerade möten i nya sammanhang.

Abbot Columba (500-talet) på klosterön Iona 
lär ha sagt ungefär: ”Du kommer inte att finna 
något på din pilgrimsfärd – om du inte burit 
det med dig. Gud finns överallt och du kom-
mer att sakna honom bara om du inte burit 
honom med dig.”

Bakgrunden, jordmånen, växtmöjlighet-
en, grunden, skatten, pärlan, målet, friden, 
välsignelsen, glädjen, enkelheten, kärleken, 
ordet som ger mig liv, Gud själv , vad vi än vill 
kalla föremålet för vårt sökande, är inte långt 
borta. 

*) Hämtat från Pilgrimscentrums hemsida

Våra kyrkogårdsvaktmästare hjälper dig 
gärna med smyckning av gravplatsen inför 
allhelgona. Plantering av ljung: 265:-/grav

Krans eller liggare: 200:-/grav

Du kan beställa direkt hos vaktmästaren 
på kyrkogården eller via församlingsexpe-
ditionen. 

Våra tre kyrkor är öppna dagtid veckan 
före allhelgonahelgen, gå gärna in och tänd 
ett ljus. Där finns även gravljus att köpa till 
självkostnadspris.

Smyckning av gravplatsen
inför allhelgona



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

stefan sandberg
Komminister
076-040 01 94 
stefan.sandberg 
@svenskakyrkan.se

bodil hedman
Kantor
072-555 73 19 
bodil.hedman 
@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

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

Jerry Mattsson
Kyrkvaktmästare  
(säsongsanställd)
072-212 49 30

 

robin johansson
Kyrkvaktmästare  
i Västra Husby
070-699 06 13 
robin.johansson 
@svenskakyrkan.se

olle hilleberg
Kyrkvaktmästare  
i Östra Ryd
070-228 96 62 
olle.hilleberg 
@svenskakyrkan.se

östra ryds  
församlingshem
011-721 77

mellan himmel och jord delas ut av svenska kyrkan i östra ryds församling som oadres-
serad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. församlings- 
expeditionen 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 telefonnum-
mer 011-706 13 hemsida svenskakyrkan.se/ostraryd facebook ostrarydsforsamling  
instagram ostra_ryds_forsamling e-post ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se  
ansvarig utgivare Pontus Mårtensson formgivning John Tofte omslagsfoto Jennie Rasmus-
sen tryck Tellogruppen


