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Om världen verkligen vore så 
beskaffad som den framträder i 
massmedia, ja då vore vi riktigt 

illa ute. Löpsedlar och nyhetsprogram 
berättar oförtrutet om skjutningar, 
misshandel, barn som far illa, psykisk 
ohälsa, våld, övergrepp och ond bråd 
död. Intrycket man får är att det blir 
allt värre, allt sämre och snart vågar 
man väl inte ens gå ut ur sitt hus. 

Det som sällan eller aldrig kom-
mer fram är de goda berättel-
serna. De goda berättelserna 

som handlar om vänskap, kärlek och 
hjälpsamhet. Om de små vänliga  
vardagliga orden och handlingarna.

Man kan se det som att dessa 
berättelser aldrig når oss för 
att de inte säljer några kväll-

stidningar. Katastrofer av olika slag är 
big business. Men man kan också tän-
ka att det är väl en himla tur att det är 
just det onda som är  
uppseendeväckande och annorlunda. 
Tänk om det var enstaka händelser av 
godhet som fick tryckpressarna att gå 
igång, den världen skulle i alla fall jag 
inte vilja leva i!

De goda berättelserna är ju så 
oändligt många fler än de onda. 
Det goda är det vanliga, det 

onda det ovanliga. Vi behöver de goda 
berättelserna, vi behöver veta att det 
finns mycket mer kärlek och välvilja 
på jorden än tvärtom. Vi behöver den 
insikten för att inte tappa hoppet om 
en i grunden god värld. Det största 
hoppet finns dock i den allra största 
berättelsen, den om hur Gud kom ner 
på jorden och blev människa som vi.  
 
Den håller dock på att falla i glömska, 
åtminstone i vår sekulariserade del av 

världen. Och det gör den när vi be-
höver den mer än någonsin.

Vår värld idag hyllar prestation, 
vackra fasader och yta. Du ska 
vara snygg, populär, duktig och 

vältränad. De som mer än andra lider 
under dessa bördor är våra unga tjejer. 
När ångesten över att inte duga eller 
räcka till blir för stor får den sitt utlopp 
genom rakblad som skär i armar och 
ben. De får bokstavligen ärr för livet.

Det är främst de, men också så 
många andra, som skulle  
behöva höra att Jesus älskar 

dem som de är.  Han bryr sig inte om 
hur de lyckas på de nationella proven 
eller hur många likes de får på sina 
selfies, han älskar dem för vad de är, 
nämligen hans älskade barn. Och han 
älskar dem, liksom oss alla, villkorslöst 
och evigt! Därför måste vi hjälpas åt 
att berätta om hur Kärleken steg ner 
på jorden i Jesus Kristus. Inget kan 
vara viktigare, eller finare, än det.

När jag nu lämnar min tjänst i 
Östra Ryds församling är det 
budskapet från den vackra  

mosaiken i Västra Husby kyrka 
som skiner för min blick, där Jesus, 
sittandes på sin tron möter sin älskade 
men stukade mänsklighet med kärlek, 
tröst och frälsning:

 
Kom till mig alla ni som är tyngda av 
bördor, jag ska skänka er vila. 
 
 
Tack för allt, 
Stefan
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Stora förändringar började ske i lan-
det, oron spred sig, din 
närmaste granne kunde vara en 
angivare…

Eftersom staten bestämde att ingen fick 
äga eller driva en verksamhet så blev den 
unga trebarnspappan, som arbetade i sin 
fars slakteri stämplad som kapitalist, han 
förlorade allt. Han deporterades långt, 
långt norrut till ett tvångsarbete som 
fiskare.

Mamman tog med sig barnen för att 
komma närmare pappan. Tre månad-
er innan de lämnade hemmet föddes 
en liten flicka i ett stall, på en bädd av 
halm. Efter avresan skulle de aldrig mer 
få se sitt hem. Förhållandena var svåra i 
fånglägret, kallt, hårda stormar, matbrist. 
En pojke föddes i familjen, men dog.  

Åren gick och situationen var ohållbar så 
föräldrarna flydde med sin familj söderut 
och hamnade i den stora staden. Pappan 
som var efterlyst, klassad som lands-
förrädare, höll sig gömd och besökte sin 
familj nattetid. Mamman fick arbete på 
ett mejeri där hennes chef såg att hon 
grät ofta. Han hjälpte henne så att hela 
familjen fick ID-handlingar och kunde 
tillsammans fly vidare ut på landsbygden. 

Där blev man inte länge. Återigen  
flyttades familjen och alla,även barnen 
var tvungna att arbeta. 

Det var då kriget bröt ut.

Berättelsen vi vill minnas…
Trupper passerade hemmet och 
pappan grävde ett skyddsrum i en slänt 
som rymde hela familjen att vara i under 
flyganfallen.  Det blev svårare att 
hitta mat och den lilla flickan och hennes 
storebror blev skickade att leta efter 
något man kunde äta.  När de sökte efter 
mat såg de döda människor och döda 
hästar liggande på marken. En kamrat till 
dem blev skjuten av soldater under en 
av dessa matjakter. Vid ett annat tillfälle 
hade flickan plötsligt en soldat framför 
sig som riktade sitt vapen mot henne. 

Vem som var räddast vet man inte men 
hon lyckades springa därifrån. En gång 
hittade man ett gammalt koskinn som 
modern kokade ”buljong” på, maskar flöt 
på ytan. Under vintern skars kött från 
döda hästar som lämnats kvar.

I detta läge skulle folkgruppen evakueras 
till ett annat land som behövde 
arbetskraft, men flickans familj kom inte 
med. Istället fick de börja en vandring för 
att på egen hand ta sig mot målet. 
Det var en mycket kall, snörik vinter, 
vägarna var oplogade och militärfordon 
passerade i hög fart.

Många döda kroppar låg i drivorna 
utefter vägen. De två äldsta syskonen 
lämnade familjen för att söka arbete i 
krigsindustrin och ta värvning. 
Ett nytt syskon, en pojke hade fötts 
under denna tid. När man kom fram till 
målet i Estland var det redan vår. 
Familjen placerades på en bondgård där 
man just rustade för barndop. 
Flickans nya lillebror döptes också. 
Mycket folk var bjudna av gårdens ägare 
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och så stora tårtor som serverades där 
hade flickan aldrig sett!  

En uppgörelse gjordes mellan 
krigsmakterna och den lilla familjen 
fortsatte sin flykt till ännu ett nytt land, 
Finland.  
Detta blev det första stället som flickan 
minns som ett riktigt hem. 

Här fick flickan gå i skola, konfirmeras 
och också som femtonåring få 
arbete som barnflicka åt fem barn. 

Men ryktet gick att det inte var säkert 
att stanna i detta lugn. I hemlighet för 
barnen planerade föräldrarna en vidare 
flykt till Sverige, återigen ett nytt land. 
Människor var beredda att föra dem över 
havet - mot betalning. Sådana pengar 
hade inte familjen men 
flickans arbetsgivare betalade för hela 
familjen. Efter flera stopp och flera 
gömställen togs de med till en ö där 
nästa hjälpare skulle ta vid. 
23 flyktingar trängdes ner i en 
fiskebåt, alla beodrades  vara absolut 
tysta.
Fiendens strålkastare sökte, båten åkte i 
sicksack i mörkret. 
På kvällen den 16 dec kom de fram, till 
ett land som levde i fred; Sverige! 
De blev omhändertagna av en lärare som 
lät dem bo i en byskola och få varm mat. 
De blev därefter förda till en 
mottagningscentral för flyktingar. 
De blev förhörda, även barnen. 
Den 7 januari fick familjen 
främlingspass, alltså fick de stanna i 
landet. Flickan var då 18 år. 
Idag är det 80 år sedan flickan och delar 
av hennes familj tvingades lämna sitt 
hemland. Flickans berättelse är den 

sanna berättelsen om min mamma Elsa, 
född i Ingermanland och som idag bor på 
Aspgården i Östra Ryd. 
Vissa minnen lever kvar starka, andra 
har bleknat. En del händelser som är 
alltför hemska har och kommer aldrig 
att berättas vidare utan finns endast hos 
den som upplevt det. 

Annat har ”försvunnit” på grund av rädsla 
för att bli avslöjade och tillbakaskickade 
dvs utvisade från Sverige . 

För denna historia upprepas också nu i 
vår tid och den kommer att upprepas, 
så länge krig pågår i världen.

text & foto Elisabet Larnemark
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Pontus Mårtensson är kyrkoherde i 
Östra Ryds församling, och det verkar 
som han verkligen funnit sin plats på 
jobbet! Min första fråga blir; hur länge 
har du varit präst?                
- Jag prästvigdes i juni 1994 i 
Linköpings domkyrka.
Om du nu inte blivit präst, 
vad hade du sysslat med då?                                         
- Antagligen varit hantverkare och då 
sysslat med el. Jag började ju studera 
till civilingenjör men av olika 
anledningar avbröt jag de studierna. 
-Som präst, vad är arbets-
uppgiften som du gillar mest? 
Efter en lång tankepaus säger Pontus 
att i stort sett allt är positivt eftersom 
det handlar om möten med 
människor. När jag envisas med att 
fråga om något speciellt, då lyfter 
Pontus fram möten där det ryms både 
skratt och gråt.
Den dag du går i pension, hur tror du 
Östra Ryds församling ser ut då? 

Har du en vision?        
- Jag ser en församling med god 
stämning och bra samarbete. Där kyr-
kan verkligen får vara kyrka i 
människors vardag, i samverkan med 
andra grupper och föreningar runt 
gemensamma event och festligheter i 
Gårdeby, Västra Husby och Östra Ryd.

Text Elisabet Larnemark

”Att hitta sin plats på jobbet”

Vinterns soppluncher
Följande datum och platser möts vi runt respektive församlingshems  
för att äta, prata, lyssna till musik och kloka berättare!

16 jan
V Husby
”Sorgebrosh & begravningskaramell”
Elisabet berättar om olika traditioner.

Alltid kl 12.00—alltid lika trevligt !

30 jan
Ö Ryd
Middagsbord med Katarina Karlberg
som bjudit in fyra hemliga gäster

13 feb
Gårdeby
Program meddelas i nästa nummer .
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Kalle Främbergs Boktips
Liza Marklund: Pärlfarmen

Det är tidigt 1990-tal. Boken handlar om 
unga Kiona som lever med sin familj på ön 
Manihiki i södra Stilla havet. Detta är en av 
världens mest isolerade atoller. Hon jobbar på 
familjens pärlfarm med fridykning och skördar 
bl.a. svarta pärlor.
Idyllen bryts av att en segelbåt krossas på 
revet och en svensk man vid namn Erik ligger 
svårt skadad på däck. Kiona räddar Erik och 
så börjar en hisnande hisoria som sträcker sig 
över ca. 5 år och fyra världsdelar.
Detta är en andlöst spännande roman som 
skiljer sig starkt från Liza Marklunds tidigare 
böcker/deckare. Här har hon åstadkommit en 
storslagen äventyrsberättelse med våld, kärl-
ek och pengar. Hon har även inbegripit djupa 
frågor om tro och meningen med livet.
Jag kan med nöje starkt rekommendera denna 
äventyrsroman som man gärna sträckläser 
från början till slut.

Pga. nya dataskyddslagen GDPR publiceras enbart döpta, vigda, 
konfirmerade och vigda till vila av våra egna präster.

vigda döpta

vigda till vila

6/7 Saga PaSanen VäStra HuSby kyrka

21/7 PHiliPPe andrén ÖStra rydS kyrka

31/8 alicia larSSon ÖStra rydS kyrka

1/9 eliaS MalMgren gårdeby kyrka

28/9 liVia garStad VäStra HuSby kyrka

5/10 ludVig lundell ÖStra rydS kyrka

26/6 erik JacobSSon gårdeby kyrka 
26/7 ingrid karlSSon ÖStra rydS kyrka 
30/8 VanJa HanSSon VäStra HuSby kyrka

4/8 tHereSe SPång ocH Per MårtenSSon,  
HeMMa i trädgården.

10/8 Malin guStafSSon ocH robert JoHnSSon, 
ÖStra rydS kyrka

17/8 Marie lJungberg ocH MagnuS kåkneryd, 
ÖStra rydS kyrka
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kalendarium

Med reservation för ev ändringar

24/11 11.00 
Familjemässa i Västra Husby kyrka. 
Barnkören. Korv serveras. Kihlberg.

29/11 14.30 
Gudstjänst på Aspgården. Mårtensson.

1/12 11.00 
Första adventsgudstjänst i Västra Husby 
kyrka. Kihlberg.
Kyrkokören, Mats Gripenblad, trumpet. 

16.00  
Första adventsgudstjänst i Gårdeby kyrka. 
Sofie Hallin, solosång. Kihlberg.

18.00  
Ekumenisk adventsgudstjänst i Östra Ryds 
kyrka. Kyrkokören och Betaniasångare, 
Mats Gripenblad, trumpet. Mårtensson.

6/12 14.30 
Mässa på Aspgården. Mårtensson.

8/12 16.00 
Andra advent- Julkonsert i Gårdeby kyrka 
med MQ Blåsarkvintett. Kihlberg. 
Grötfest i församlingshemmet efteråt.

15/12 16.00 
Mässa i Östra Ryds kyrka. Mårtensson.

20/12 14.30  
Gudstjänst på Aspgården. Mårtensson.

22/12 11.00 
Samtalsgudstjänst i Västra Husby 
församlingshem. Kihlberg.

24/12 10.30 
Julspel i Västra Husby kyrka. Rasmussen.
Julspel i Östra Ryds kyrka. 
Samling vid krubban i Gårdeby kyrka. 
Mårtensson.

24/12 23.00 
Julnattsmässa i Gårdeby kyrka. 
Kyrkokören.

25/12 07.00 
Julotta i Västra Husby kyrka. Anders 
Eksmo solosång.

26/12 14.30 
Gudstjänst på Aspgården. Kihlberg.

29/12 11.00 
Samtalsgudstjänst i Gårdeby 
församlingshem. Kihlberg.

31/12 15.00 
Nyårsbön i Gårdeby kyrka. 
Claes Andersson saxofon. Mårtensson.

1/1 14.30 
Gudstjänst på Aspgården. Mårtensson.

5/1 11.00 
Samtalsgudstjänst i Östra Ryds försam-
lingshem.

6/1 16.00 
Trettondagskonsert med MSK Musikalis-
ka sällskapets kammarkör i Västra Husby 
kyrka.

12/1 16.00 
Gudstjänst i Västra Husby kyrka.
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Böneveckan för kristen enhet är världens 
största ekumeniska (olika kyrkor tillsam-
mans) manifestation som varje år genom-
förs samtidigt i cirka 120 länder. Temat 
har utarbetats av en ekumenisk grupp på 
Malta och är hämtat från Apostlagärnin-
garna 28:2: ”De visade oss särskild om-
sorg”. Innehållet är en uppmaning att visa 
gästfrihet för människor på flykt utifrån 
den verklighet som Malta lever i med 
många båtflyktingar som kommer över 
Medelhavet.

Välkommen att dela gudstjänst- och bö-
negemenskap i Betania i Östra Ryd 
söndagen den 19 januari kl 10.00!

17/1 14.30 
Mässa på Aspgården. Mårtensson.

19/1 10.00 
Samtalsgudstjänst i Gårdeby 
församlingshem.

26/1 16.00 
Mässa i Östra Ryds kyrka.

31/1 14.30  
Gudstjänst på Aspgården. Mårtensson.

2/2 11.00 
Familjegudstjänst i Östra Ryds kyrka. 
Barnkören. Korv serveras.

7/2 14.30 
Mässa på Aspgården. Mårtensson. 
 
9/2 16.00 
Mässa i Västra Husby kyrka. 

16/2 16.00 
Taizémässa i Gårdeby kyrka.

Gudstjänsterna på Aspgården är 
öppna för alla!

Böneveckan för 
kristen enhet

18-25
januari
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Efter förra årets sommarkollo var 
succén uppenbar.  Vi hade då valt att 
ta in nykonfirmerade ungdomar som 
unga ledare och det stod ganska snart 
klart för oss att vi hade gjort helt rätt. 
Barnen älskade dem!  
Att som 7-åring få en tonårings 
uppmärksamhet under 4 dagar var 
verkligen guld värd.  De unga ledarna 
var bra föredömen för barnen och de 
hjälpte till praktiskt så att vi 
tillsammans kunde genomföra kollot.  
I svenska kyrkan är beroende av hjälp 
från våra volontärer, utan dem skulle vi 
inte kunna göra så mycket som vi gör.  
Tillsammans är vi församlingen!
De senaste året har vi fått uppleva hur 
viktigt det är att bjuda in våra 
ungdomar som volontärer.  De har 
väldigt mycket att bidra med och vi 
behöver hjälp att se saker och ting från 
den yngre generationens sida.  

Deras hjälp är ovärderlig. Vi ger de 
unga ledarna förtroende och möjlighet 
att utmanas och det är en ynnest att 
få se dem anta utmaningen och växa 
som människor.
Nu till hösten har vi med oss 5 ungdo-
mar som unga ledare, 4 i 
konfirmationen och 1 i våra Juniorer. 
Vi hoppas även på att få se dem i de 
punktinsatser vi gör i 
barnverksamheten framöver.

Ni kommer att kunna träffa en del av 
ungdomarna i våra gudstjänster då vi 
genom ”Ung tjänst” erbjuder 
studerande ungdomar att arbeta som 
kyrkvaktmästare under gudstjänster 
och dop.  
Vi vill vara en församling för alla åldrar, 
där vi möter både barn och vuxna i 
förtroendevalda uppgifter.

Unga ledare

Tack Stefan

Stefan Sandberg har sagt upp sin 
tjänst som präst i Östra Ryds försam-
ling och gjorde sin sista arbetsdag den 
19 oktober som han fick avsluta med 
ett dop. 

Under de drygt 4½ år som Stefan varit 
hos oss har han varit uppskattad för 
sin förmåga att möta människor i alla 
åldrar, i glädje såväl som i sorg. 

Stefans hjärta klappar särskilt varmt 
för de äldre och för sjuka, för små och 
svaga och har haft ansvar för bland 
annat syföreningen och Aspgården, 
konfirmander och Öppna förskolan. 
Mycket har han gjort även med ett 
humoristiskt inslag som lockat fram 
leenden.

Östra Ryds församling tackar Stefan 
för de år han gett oss och önskar 
honom 
Guds välsignelse för framtiden!
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Trettondagskonsert
MÅNDAG 6 JANUARI

MSK – Musikaliska Sällskapets 

Kammarkör ger en Trettondagskonsert på Trettondedag jul

kl 16.00 i Västra Husby kyrka. 
Kørledare heter Inger Dalene. 

Julkonsert
SÖNDAG 8 DECEMBER

MQ är en blåsarkvintett med hemvist i 
Motala och Mjölby

16.00 Gårdeby kyrka
Efteråt bjuds det på grötfest i 
Församlingshemmet.
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Vem vill vara med i julspel?
 På julafton kl 10:30 i Ö Ryds kyrka får de 
barn som vill, vara med i julspelet ”Festen 
i stallet”
Är du liten börjar du som ängel eller lamm, 
sen finns det roller för dig som är lite 
äldre.
Övning sönd 22 dec kl 13:00 i kyrkan.
Vill du veta mer, 
kontakta Elisabet Larnemark 
tel 070 246 73 90

Väntjänst
Väntjänsten har sedan många år 
tillbaka funnits i Östra Ryd.  Den har i 
huvudsak bedrivit sin verksamhet på 
Aspgården, som besöks varje måndag,
Under våren beviljades Väntjänst 
gruppen ett bidrag från Kyrkans 
Syförening för att få igång verksam-
het för att kunna sätta lite guldkant 
för våra äldre som inte har boende på 
Aspgården.

Vari den verksamheten skall bestå kan 
bara bara Du som är äldre svara på.  
Hur skulle Du vilja utnyttja Väntjän-
sten?
Du kanske vill att någon kommer förbi 
på en fika och pratstund, eller åka och 
handla, gå på bio . Egentligen är det 
bara fantasin som sätter gränser.

 

alla åldrar tillsammans 

Ö Ryds församlingshem    17.00 – 19.00 

15 jan, 12 feb, 11 mars, 15 april 

Hör av Dig till oss, med dina funderin-
gar och eventuella önskemål.   

Väntjänsten söker även aspiranter som 
skulle vilja ingå i Väntjänstgruppen och 
vi ser gärna att några män sällar sig till 
gruppen.
Det är helt ok att prova på och känna 
sig för.

Kontaktperson 
Britt-Marie Falkestål 070 538 48 27
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Julafton
Välkommen att traditionsenligt fira julafton med en 
gudstjänst i någon av församlingens tre kyrkor.

10.30 Samling vid krubban , Gårdeby 
10.30 Julspel , Östra Ryd 
10.30 Julspel, Västra Husby
23.00 Julnattsmässa, kyrkokören medverkar. Gårdeby

Att vi som kristna firar jul beror förstås på att Jesus föds på jorden och blir en människa som vi. 
Guds budskap till oss är att allt mänskligt kommer från Gud, att alla människor hör ihop med Gud 
och att vi som Guds barn är älskade från början till slut. Tänk att Guds kärlek strålar mot oss än 

mer än en förälder strålar mot sitt älskade barn. Detta är livsviktigt att komma ihåg och att fira!
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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)

juniorerna åk 2-3  
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)
 

eftis åk 4-6
Vi träffas i östra Ryd försam-
lingshem, 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) 

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 
syföreninga
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 11
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Kära församling
Vi i kyrkorådet har under året disku-
terat vad vi har för mål med försam-
lingen. Där har vi kommit fram till att 
det är viktigt för oss att fortsätta som 
en egen församling i Svenska kyrkan. 
Vi är övertygade om att det är bra 
både för bygden och kyrkan. Som 
egen församling kan vi fortsätta med 
barn och ungdomsaktiviteter, musik-
kvällar, kör, soppluncher och 
gudstjänster i bygden. Vårt mål är att 
det ska vara aktiviteter för alla åldrar i 
alla våra tre socknar. 

Det bor ca 3100 personer i våra 
socknar och församlingen har ca 2100 
medlemmar i varav 500 är under 18 
år.  Det gör oss till en av stiftets allra 
minsta församlingar. Glädjande nog har 
bygden en positiv generationsväxling, 
det föds fler än vad som avlider. 
Det är också fler som flyttar in än vad 
som flyttar ut.

Men vad får jag som medlem i Östra 
Ryds församling, vad gör församlingen 
med medlemsavgiften? 

Vi har en blomstrande barn- och 
ungdomsverksamhet. Den öppna 

förskolan, barnkör, miniorer hade över 
800 besök förra året. Vår ambition är 
att trots en tuff ekonomi att försöka 
öka antal aktiviteter bland barn och 
ungdomar.  Utöver den vanliga 
gudtjänstverksamheten finns vi även 
på Aspgården, bedriver 
körverksamhet och soppluncher.

När det gäller församlingens och 
kyrkans framtid är det mycket 
glädjande att se att den återstartade 
konfirmationsverksamheten tagit fart. 
Antalet konfirmander i församlingen 
ökar nu och vi tar personlig kontakt 
med ungdomarna som har åldern inne. 
I storstäderna finns ett jätteutbud av 
olika tema integrerat i konfirmationen 
som till exempel resor till Rom och 
fjällvandring. Vad har vi för 
förutsättningar och vad det finns för 
behov i vår bygd? 

Finns det intresse för ridning, ska vi i 
så fall ha hästkonfa ? 
Eller hur vore det med moppekonfa 
där man får moppekörkort integrerat i 
konfirmationen? 
Vi vill vara relevanta för ungdomar i 
vår bygd.

Torbjörn Gunnarsson
Ordförande i Kyrkorådet

Våra swish-nummer:
Kollekt:  123 006 23 31

Bokbord/ljuskassa:  123 092 68 65
Barnverksamhet:  123 327 66 49

Vuxenverksamhet:  123 464 24 76



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

vakant
Komminister

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

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 tryck Tellogruppen

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

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

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

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

församlingshem
Östra ryd  
011-721 77


