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Läs gärna rubriken 
en gång till.  
Den handlar om att 
Du är viktig och att 
Du behövs! 
 

Känslan av att få vara med och betyda 
något för en annan människa eller ett 
sammanhang är oerhört uppmuntrande 
och positiv, och det motsatta kan vara 
rent destruktivt för oss människor. För 
att Kyrkan ska fungera behövs männi-
skor – vanliga människor som Du och 
jag. Paulus använder bilden av en kropp 
för att tydliggöra det i 1 Korinthier-
brevet  kap 12 vers 12 – 27. Försam-
lingen är EN kropp, men den består av 
många kroppsdelar. Någon är en stark 
arm, en annan en klok hjärna, en tredje 
ett klarsynt öga och en fjärde ett ben 
med mycket spring i. Någon är en varm 
famn, någon är en trogen bedjare och 
en annan en analytisk strateg. Somliga 
har gott om tid att avvara, andra har 
brist på just tid, men kan ge material, 
tips eller ett uppmuntrande ord. Vissa 
kan engagera sig varje vecka och andra 
vid ett specifikt tillfälle – men alla be-
hövs, i Kristi kropp och i vårt pastorat! 
Du behövs! 
 

Den inre rösten 
Det här församlingsbladet har vi utökat 
med fyra sidor för vi tycker att det är 
viktigt att lyfta fram saker som händer i 
församlingarna och synliggöra några av 
de människor som leder dessa. Vi vill 
också tydligt förmedla att vi behöver 
fler som engagerar sig i församlingslivet. 
På nästa sida ser du en lista över uppgif-
ter som Du kan engagera dig i, om du 
vill. Men minst lika viktigt är att vi alla 
är öppna för den där inre rösten hos 
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oss, Guds Andes tilltal till oss. Rösten 
som kanske viskar något annat som Du 
brinner för och som församlingen kan 
behöva. Den du är och det du kan! 
 

Men inte kan väl jag… 
Nu tänker du kanske att man måste 
vara ”väldigt religiös” eller ”allmänt 
präktig” för att vara engagerad i kyr-
kan, och att du därför inte duger. Jag 
är ju inte så troende, jag har ju inte va-
rit engagerad tidigare, jag är så ung, jag 
känner mig gammal, jag kan ju inte… 
osv. Så är det inte! Alla är välkomna att 
finnas med – utifrån den situation man 
befinner sig i, den tro man har (eller 
inte har) och den tid, kraft och vilja 
som finns. Att vara församling är att 
verka tillsammans.  
 

I ”Tillsammansheten” formar vi 
varandra, bygger gemenskap, stärker 
tro, hjälper andra och, inte minst, har 
roligt! Det är roligt att få arbeta för 
Kyrkan! Det är hoppfullt, ger mening 
och gör att man möter många männi-
skor. När vi bjuder in dig att vara del-
aktig så gör vi det för att vi tror på våra 
församlingar och deras framtid och vi 
vill ha med dig i det arbetet framåt. 
 

”Lider en kroppsdel, så lider också alla 
de andra. Blir en kroppsdel hedrad, så 
gläder sig också alla de andra. Ni utgör 
Kristi kropp och är var och en delar av 
den.” (1 Kor 12:26-27) 

 

Sussie Kårlin, kyrkoherde 
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Vill DU engagera dig i Åbys och Ryssbys församlingsverksamhet? 
Ett engagemang kan handla om att vara delaktig under en längre tid eller vid en-
staka tillfällen, att göra en insats själv i det tysta eller tillsammans med andra.  
Här listar vi några av de uppgifter som vi ser behov av nu. Skulle du vilja veta 
mer om något av dessa uppdrag så hör av dig till de kontaktpersoner som nämns. 
Kontaktuppgifter finns på nästsista sidan. Men brinner du för något annat, så 
tveka inte att höra av dig i alla fall. Vi vill veta vad det är! 

I gudstjänstsammanhang (präster Lina eller Sussie) 
 - Att läsa en text, ta upp kollekt, leda bön 
 - Att medverka med musik eller sång 
 - Koka kaffe och/eller baka fikabröd 
 - Sköta ljud, ljus och teknik 
 - Dela något från ditt liv vid Sinnesrogudstjänsterna 

Uppsökande verksamhet och diakoni (diakon Håkan) 
   - Göra hembesök eller följa med diakon på hembesök 
   - Medverka och stötta upp på andakter på våra mötesplatser och äldreboenden 
   - Matlagning vid Kyrkans lunch på Äringen och dagsledigträff i Mariagården 
   - Arbeta för det internationella arbetet i pastoratet. 
   - Erbjuda kyrkskjuts vid gudstjänster 
   - Renovera lekstugan vid Ryssby prästgård 

Barnverksamheten (pedagog Helena) 
   -Finnas till som extra vuxen i våra barngrup-
per, t ex Create, Kyrkkulan och barnkörerna. 
   -Delta i riktade insatser till skolan, t ex vid 
adventssamlingar, julspel och påskdraman 

Praktiskt (värdinna Ina Danielsson) 
   - Sätta upp affischer i våra samhällen 
   - Fotografera vår verksamhet och bygga upp ett bildarkiv 
   - Hjälpa till att anlägga och underhålla ny rabatt vid Åbygården 
   - Finnas som värd i kyrkorna under Vägkyrkotiden på Sommaren 
   - Fixa fika och disk vid helg- och kvällsevenemang, t ex konserter, temsamlingar 
   - Läsa på fakta kring våra kyrkor och vara till hands vid behov av guidning 

I både Ryssby och Åby församling finns nystartade frivillig-grupper. Dessa 
träffas regelbundet och samtalar kring vilka behov som församlingen ser 
och vilken längtan som finns inom gruppen att vilja förverkliga. När du 
väljer att engagera dig i något så välkomnas du in i den gemenskapen. 

Text: Sussie Kårlin, foto Ina Danielsson 
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Församlingslivet består av många olika verksamheter och mötesplatser, 
och mycket av det som sker leds och drivs av ideella församlingsbor. Män-
niskor som ger av sin tid och sitt engagemang för att församlingen ska fun-
gera och utvecklas.  

Vi har träffat fyra personer som, utifrån några frågor, gärna berättar lite 
om vilka de är, vad de gör i församlingarna och vad som driver dem. 

1) Jag heter Sebastian Kinnander, är 
36 år och bor i Läckeby med min fru 
Fia och våra fyra barn i åldern 1 – 9 
år. Jag arbetar inom psykiatrin, men 
jag och min fru driver också ett eget 
företag som bl.a. är inriktat på hant-
verk av olika slag. 
 

2) Jag sitter med i församlingsrådet i 
Åby. Som småbarnsförälder brinner 
jag ju mycket för att vi ska ha en bra 
verksamhet för våra barn i försam-
lingen, men jag tycker också om att 
prata runt de djupare frågorna i livet. 
Det är frågor som vi alla- förr eller 
senare – har behov av 
att prata om. I för-
samlingsrådet jobbar 
vi framåt för att för-
samlingen ska fort-
sätta att vara en vik-
tig del av bybornas liv 
och hänga med i sam-
tiden. 
 

3) Jag blev tillfrågad att vara med 
och då samtliga av våra barn är med 
i verksamheten på ett eller annat sätt, 
så kände jag att jag ville vara med 
och påverka. Våra barn trivs bra i 
sina olika grupper! Jag vill därför att 
kyrkans verksamhet skall fortsätta 
locka barn och ungas intresse, så där 
av mitt engagemang!    Sussie Kårlin 

1) Jag heter Josefin Bergquist och 
jag kom till Rockneby 2009, ef-
tersom min mans släkt finns här. Vi 

har tre söner. 
Jag är annars 
uppvuxen i 
Lerberget ut-
anför Höga-
näs. Där 
präglades 
min uppväxt 
av gemen-
skapen i EFS- 

föreningen som lever i samverkan 
med Svenska Kyrkan på orten. Jag 
är utbildad civilingenjör och arbe-
tar nu som fastighetsspecialist på 
Växjö stift. 
 

2) Jag är vice ordförande i Ryssby 
församlingsråd, finns med i kon-
kreta uppdrag i Sinnesrogudstjäns-
ter och planerar bl. a. för årets te-
makvällar i församlingen. 
 

3) Att få ge tillbaka något av det 
jag fick som barn är viktigt för mig. 
Jag vill att vår församling ska vara 
en plats där man delar liv i en öp-
penhet mot Gud och mot varandra 
och där generationer möts. Livet 
handlar så mycket om relationer - 
till varandra, till Gud, ja till hela 
vår skapelse. Intervju Birgitta Lindén 
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1) Jag heter Ingbritt Eneman Steenwinkel, kommer från norra Öland men 
har bott i Läckeby sedan 1987. Jag är numera pensionär men har under 
min yrkestid varit kommunanställd i olika kommuner i och runt Kalmar. 
Jag har bl.a. arbetat inom socialtjänsten.  

 

2) Det började med att jag hörde talas om Åbyträffen. Eftersom jag tycker 
det är roligt att träffa människor gick jag med i gruppen. Åbyträffen träf-
fas en gång i månaden och arbetar ideellt. Genom bl.a. arrangemang i 
Åbygården, lotterier och basarer samlar vi in pengar till välgörenhet. Jag 
hjälper till med kyrkans luncher på Äringen, för de äldre på Äringen ligger 
mig varmt om hjärtat, och vid Åbyträffens serveringar i Åbygården samt 
ordnar ibland med ”ståfikat” i kyrkan. Jag har också varit förtroendevald 
i församlingsrådet under förra mandatperioden. 

 

3) Det finns ett behov av hjälpverksamhet och det är roligt och tacksamt 
att arbeta ideellt. Jag hjälper till med det jag kan och vill gärna ställa upp 
när jag har möjlighet.      Intervju Marianne Bram 

1) Jag heter Clas Axelsson och jag har vuxit upp i pastoratet. Jag är född 
på BB i Rockneby och efter några utflykter till bl.a. 
Malmö och Göteborg för utbildning och arbete har jag 
landat i Ryssby församling igen. Jag är pensionär nu men 
har tidigare varit verksam som lärare och fotograf, och så 
sysslar jag gärna med snickeri. 
 

2) Idag är jag kyrkvärd i Ryssby församling, sitter med i 
församlingsrådet och är vice ordförande i kyrkorådet, och 
så hoppar jag in där det behövs – som vaktmästare eller i 
en barngrupp. 
3) Det är viktigt att bli tagen i anspråk av församlingen. Alla har faktiskt 
något att bidra med. Vår församling är i ständig rörelse och Gud ger oss en 
längtan som får oss att vilja handla. För min del var det först i samband 
med mina barns konfirmation som tron sökte sig närmre mig. Att komma 
nära en människa som har en integrerad tro på Gud och som i sin fromhet, 
ibland ordlöst, förmedlar sin trosvisshet har varit djupt berörande och om-
välvande.         Intervju Birgitta Lindén 

 

1) Vem är du? 

2) Vad gör du i församlingen? 
3) Varför har du engagerat dig ideellt? 
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1 söndagen i fastan 10/3 
kl. 10.00 Åby kyrka högmässa 
kl.16.00 Ryssby kyrka familjegudstjänst 
Vår nya diakon Håkan Cansund 
välkomnas i båda  gudstjänsterna, 
i Åby sjunger Therese Wetterberg. 

Fastlagssöndag  3/3 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Åby kyrka familjegudstjänst 
I Ryssby sjunger båda kyrkokörerna och det 
bjuds på semlor efter mässan. I Åby sjunger 
Mariakören, efter gudstjänsten bjuder Åbyträffen in 
till Åbygården med servering av soppa och semla.  

2 söndagen i fastan 17/3 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 14.00 Nickebo familjegudstjänst 
I Ryssby sjunger SPF-kören och i 
Nickebo sjunger kyrkokören och 
Per Larsson spelar flöjt. 

Musik i Åby lördag 30/3 
kl. 12.00 Åby kyrka 

         ’Musik i fastetid’ 
          orgelkonsert med 
          Ingvar Jandersson. 
          Enkel förtäring. 

Askonsdagen 6/3 
kl.18.30 Åby kyrka 
kl.19.00 Ryssby kyrka 
Fastan inleds med 
askonsdagsmässa i 
båda våra kyrkor. 

Jungfru Marie bebådelsedag 24/3 
kl. 10.00 Åby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Ryssby kyrka familje- 
mässa 
I Åby sjunger kyrkokören och i 
Ryssby sjunger barnkören. 

Den 1 mars börjar Håkan Cansund som 
diakon i pastoratet. Håkan kommer att 
ha sitt kontor i Åbygården, men kom-
mer också att finnas i prästgården och i 
kyrkan i Ryssby under delar av veck-
orna. Håkan kommer att välkomnas i 
våra båda gudstjänster söndagen den 
10 mars.  
 

Hej Håkan. Vem är du? 
Ja, jag heter Håkan Cansund. Bor i Kal-
mar med min fru och våra två barn. 

Du börjar som diakon hos oss. Vad har du 
gjort tidigare? 
Nu senast kommer jag från Mönsterås-
Fliseryds pastorat och dessförinnan var 
jag i Kalmar pastorat. Innan jag började 
arbeta i kyrkan jobbade jag med teknik, 
mest inom telefoni. 
 

Vad gör en diakon? 
En diakon kan göra väldigt många olika 
saker. Men fritt, från inledningen av dia-
konens vigningslöften, så är uppdraget 
att uppsöka, hjälpa och stödja dem som 
är i kroppslig och själslig nöd. Det kan 
exempelvis göras genom enskilda samtal, 
gruppsamlingar, eller möten med flera 
samhällsaktörer. Men en diakons arbete 
kan även innebära att finnas med i arbe-
tet kring att rusta de ideella medarbetar-
na, leda bön och andakt och att tjänst-
göra i gudstjänster.  
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Midfastosöndag 31/3 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Åby kyrka familjemässa 
I Ryssby sjunger Mix Meliora och 
Gustavi Stämmor (Falkenberg). 
I Åby medverkar Melina Hellström. 

 

Vad i diakontjänsten är det som du mest 
brinner för och vill arbeta med? 
Jag tycker verkligen om att möta männi-
skor i samtal, både enskilt och i grupp. Att 
få ta del av en annans livssituation och 
förhoppningsvis kunna vara ett stöd, ge-
nom enstaka samtal eller kortare sam-
talsserier. Både själavårdande samtal men 
även stödsamtal, hantering av trauma-
tiska minnen och hjälp med myndighets-
kontakter. Även bön och gudstjänst kän-
ner jag en stor glädje i att få arbeta med. 
Så där ser jag fram emot att dela gemen-
skapen i gudstjänsterna på söndagarna 
men även i de andakter och gudstjänster 
som sker under veckan. Jag vill även ar-
beta för att få till en återkommande bö-
negemenskap i båda församlingarna ge-
nom morgonbön och lunchbön. 
Välkommen Håkan! 

Onsdag 13/3 kl. 18.30 Ryssby kyrka 
De sista dagarna i Jerusalem 
Johan Kårlin 
Vad hände egentligen de sista dagarna i Jeru-
salem? Varför behövdes en förrädare? Vilket 
brott dömdes Jesus för? Varför ville Pontius 
Pilatus helst frikänna honom? Vad drev 
översteprästen att bryta mot så många lagar 
och regler? Varför är korsfästelse historiens 
grymmaste avrättningsmetod? Johan Kårlin är 
präst i St:a Klara kyrka i Stockholm. 

Onsdag 20/3 kl. 18.30 Åbygården 
Påskmåltid med judisk och kristen 
symbolik ledd av Lina Grimhammar 
Kom och fira en spännande måltid fylld av 
judisk och kristen symbolik. Måltiden förklarar 
varför vi gör som vi gör, men är inte ett före-
drag utan något du deltar aktivt i. Du får 
också smaka den judiska påskmaten med 
symbolik från uttåget ur Egypten. Precis som 
när Jesus firade sin sista påsk med lärjungarna 
så ingår nattvardsfirandet i måltiden. 
Anmälan senast 13/3 382 08 
Lina Grimhammar är komminister 
i Ryssby-Åby pastorat. 

Onsdag 27/3 kl. 18.30 Ryssby kyrka 
Kors-ord Sussie Kårlin 
Sju meningar finns bevarade till eftervärlden 
från Jesus korsfästelse. Sju meningar sagda av 
Jesus själv. Meningar som säger mycket om 
vilka vi är och vem Gud är. De är kors-ord 
som ligger till grund för hela den kristna 
tron.  Sussie Kårlin är kyrkoherde i Ryssby – 
Åby pastorat 

Onsdag 3/4 kl. 18.30 Åbygården 
Varför måste Jesus dö? 
Magnus Johansson 
Vad betyder korset runt min hals? Vad har 
korsfästelsen för 2000 år sedan i Jerusalem 
med oss att göra? Räcker det inte med att 
Jesus levde och undervisade – varför var han 
tvungen att dö? Magnus Johansson är kom-
minister på Norra Öland. 

Brödförsäljning i våra kyrkor 
på Midfastosöndagen. Baka 
gärna bröd eller kakor – sätt 
ett pris på det bakade – lägg 
på försäljningsbord i kyrkan före mäs-
san. Efter mässan är alla välkomna att 
köpa med sig hem av det bakade. Alla 
intäkter går till Fastekampanjen.  

Samma himmel. Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut. 
Det är temat för Fastekampanjen i 
år. Läs mer på vår hemsida och i foldrar 
som finns i kyrkorna! 
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Passionsandakter må-ti-on 15-17/4 
kl. 18.00 i Åby kyrka 
kl. 19.00 i Ryssby kyrka 
Enkla andakter i stilla veckan, tisdag 
16/4 sjunger kyrkokörerna i 
respektive kyrka. 

Långfredagen 19/4 
kl. 10.00 Ryssby kyrka 
kl. 10.00 Åby kyrka 
Långfredagsgudstjänst i båda våra 
kyrkor, kyrkokörerna medverkar i 
respektive kyrka. 

Skärtorsdagen 18/4 
kl. 18.30 Åby kyrka 
kl. 19.00 Ryssby kyrka 
Skärtorsdagsmässa 
som avslutas med att vi 
klär av altaret. I Åby 
sjunger kyrkokören. 

Palmsöndag 14/4 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Åby kyrka familjegudstjänst 
Stilla veckan inleds med Palm-
söndagen. I Åby sjunger Mariakören 
och efter gudstjänsten 
bjuder Barnverksamheten 
och Åbyträffen in till basar 
och servering i Åbygården. 

Långfredagen 19/4 
kl. 15.00 Åby kyrka 
Fram till Jesu kors—en vandring för 
stora och små. 

Långfredagen 19/4 
kl. 18.00 Ryssby kyrka 
Andakt vid Jesu grav. 

Påsknattsmässa 20/4 
kl. 23.00 Ryssby kyrka  
Vi firar Jesu seger över döden. 
Kyrkokören sjunger. 

Påskdagen 21/4 
kl. 10.00 Åby kyrka högmässa 
Kl. 16.00 Ryssby kyrka familjemässa 
Kristus är uppstånden, halleluja! 
Kyrkans största dag firar vi med 
mässa i båda våra kyrkor, 
i Åby sjunger kyrkokören. 

Bönsöndagen 26/5 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Åby kyrka musikgudstjänst 
Musikgudstjänst i Åby med båda 
kyrkokörerna . 

4 söndagen i påsktiden 12/5 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Åby kyrka familjemässa 
I Ryssby medverkar duo 
Cajsa & Jasmine. 

Kristi himmelsfärds dag 30/5 
kl. 08.00 Ryssby skans friluftsgudstjänst 
Kyrkokören sjunger. 

Annandag påsk 22/4 
kl. 16.00 Åby kyrka  
Emmausmässa.  

3 söndagen i påsktiden 5/5 
kl. 10.00 Åby kyrka högmässa 
kl. 16.00 Ryssby kyrka familjegudstjänst 
I Åby medverkar duo Cajsa & Jasmine.  

Söndag före pingst 2/6 
kl. 10.00 Åby kyrka högmässa 
kl. 14.00 Ryssby skans familjegudstjänst 
I Ryssby är det våravslutning för 
barnverksamheten i pastoratet. 



Aktuellt i Ryssby och Åby 

9 

 

 

Musik i Åby fredag 17/5 
kl. 19.00 Åbygården  
Musikcafé ”Champion-ett liv i tillbed-
jan” med Tobias & Emma Cervin. 

Familjekväll tisdag 23/4 
kl. 16.00 Åbygården  
Drop-in, mellanmål, skapande verk-
stad, andakt, kvällsmat. Alla välkomna, 
ingen föranmälan, gratis! 

Retreatdag lördag 4/5 
kl. 09.30 Åbygården  
Tillbringa en dag i stillhet och tystnad, 
tillfälle till en stunds återhämtning i 
vardagen på nära håll. Vi inleder och 
avslutar med fika, lunch till självkost-
nadspris. Alla hjärtligt välkomna. 
Anmälan senast 26/4 tel 382 08. 

Miniläger Create onsdag 24/4 
kl. 17.00 Ryssby kyrka  
Miniläger för Create i Ryssby & Åby. 
Anmälan till: 
helena.backman@svenskakyrkan.se 

Palmsöndag 14/4 
kl. 16.00 Åby kyrka familjegudstjänst 
I Åby sjunger Mariakören och efter 
gudstjänsten bjuder Barnverk-
samheten och Åbyträffen in till 
basar och servering i Åbygården. 

Långfredagen 19/4 
kl. 15.00 Åby kyrka 
Fram till Jesu kors—en vandring för 
stora och små. 

Påskdagen 21/4 
Kl. 16.00 Ryssby kyrka familjemässa 
Kristus är uppstånden, halleluja! 
Kyrkans största dag firar vi med 
mässa för hela familjen. 

Söndag före pingst 2/6 
kl.14.00 Ryssby skans familjegudstjänst 
I Ryssby är det våravslutning för barn-
verksamheten i pastoratet. 

Musik i Åby lördag 30/3 
kl. 12.00 Åby kyrka 
’Musik i fastetid’ orgelkonsert med 
Ingvar Jandersson. Enkel förtäring. 

Varje söndag kl. 16.00 firar vi 
antingen familjegudstjänst eller 
familjemässa i någon av våra kyrkor, 
se baksidan för alla tider och platser! 

På vår hemsida finns mer 
information om vår verksamhet 

för barn & ungdomar!  

Midfastosöndag 31/3 
kl. 10.00 Ryssby kyrka högmässa 
Mix Meliora och Gustavi Stämmor 
(Falkenberg) sjunger i högmässan. 
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  Du är 
Under 2019 arbetar pastoratet med vår nya FörsamlingsInstruktioN (FIN). FIN är ett 
material som ligger till grund för bl. a. vilken inriktning kyrkan ska jobba mot, vilken verk-
samhet som ska finnas och hur gudstjänster ska gestaltas. För att skapa en FIN som är 
relevant behöver vi höra alla medlemmars röster, även Din. Du är FIN!  Under mars – april 
kommer vi i all vår verksamhet att göra kortare utvärderingar där vi pratar om kyrkans 
betydelse och framtidsfrågor. Enkäter kommer att erbjudas i olika sammanhang och alla 
församlingsmedlemmar inbjuds till ett öppet församlingsmöte där vi samtalar om viktiga 
delar av kyrkans uppdrag. FIN är viktig, och för att FIN ska bli så aktuell som möjlig, är dina 
åsikter, din erfarenhet och din längtan viktig!  Kom därför till din församlings öppna för-
samlingsmöte och berätta vad du tänker.  Speciellt viktigt är det att vi lyfter in barnens 
och ungdomarnas tankar i framtidsarbetet – ta därför gärna med dem!  
Öppet församlingsmöte inkl. kaffe och frukt: 
Ryssby församling: Ons 10 april kl. 18.30 – 20.30 Mariagården, Rockneby 
Åby församling: Tor 11 april kl. 18.30 – 20.30 i Åbygården, Läckeby. 

Vill du ha hjälp med  
GRAVSKÖTSEL? 

Kontakta vaktmästarna för mer info  
Ryssby 070-6024590   

Åby 070-6004472 

ANSLAGSTAVLA 

Dopets dag lördag 23/3 
kl. 16.00 Ryssby kyrka 
Fest för de som döpts senaste året, 
mer info i inbjudan och på hemsidan! 

Åbyträffen Åbygården 
Kl. 9.30 lördag 30/3, 27/4, 
samt utflykt i maj 

VÅRSTÄDNING PÅ 

KYRKOGÅRDARNA 
Den 27/3 börjar våra vaktmästare 
städa på kyrkogårdarna, om vädret 
tillåter det. Vi ber att ni tar bort grav-
lyktor och andra dekorationer ni vill 
spara i god tid innan dess. 
Tack på förhand! 

Torsdagsträffen Mariagården 
Kl. 12.30 torsdag 7/3, 4/4, 2/5 
Lunch till självkostnadspris. Andakt. 

Kyrkans lunch Äringen 
Kl. 12.00 onsdag 27/3, 24/4, 29/5 
Anmälan till Lena 45 26 72 

FIN 

Sorgegrupp 
Under våren kommer vår diakon Håkan 

Cansund tillsammans med Sylva Svärd, 

pensionerad diakon, att inbjuda till en 

sorgegrupp i pastoratet. En sorge-

grupp är en gemenskap för den som 

nyligen förlorat en livskamrat. I grup-

pen bearbetar man tillsammans sorgen 

och samtalar om livet som går vidare. 

Har du förlorat en nära livskamrat un-

der det senaste året och är intresserad 

av att delta i sorgegruppen? Välkom-

men att höra av dig till Håkan.  
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www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       

SVENSKA KYRKAN I RYSSBY-ÅBY 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby 
 

Ryssby-Åby pastorat 
Tel. växel 382 00 
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 

ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 
 
 

Administration 
Gravavtal, fakturor, ekonomi, mm 
Kanslist Sandra Ferreira Axelsson 
Tel. 382 09 
sandra.f.axelsson@svenskakyrkan.se 
 

Ekonomi 
Kamrer Peter Nilsson,  
Tel. 382 10 
peter.h.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

Bokningar, information 
Värdinna Ina Danielsson 
Tel. 382 08 
kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 
 
 

Ryssby-Åby kyrkoråd 
ordförande Carl-Peter Lindén 
Tel. 382 03, 66 434  
carlpeter.linden@svenskakyrkan.se 
 
 

Ryssby församling 
 

Ryssby kyrka 
Tel. 66420 
 

Ryssby församlingshem Mariagården  
Östra Dampegatan 1, 395 93 Rockneby 
Tel. 382 11 
 

Kantor Therese Ström tjänstledig vt 19 
therese.strom@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsvärdinna Julia Stribrand 
julia.stribrand@svenskakyrkan.se 
 
 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  
Åsa Wykman 
Tel. 382 01 mobil 070-602 45 90  
asa.wykman@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Ryssby  
Ordförande Birgitta Lindén 
tel. 66434, mobil 0732-31 00 06 
bittan.linden@telia.com 

https://www.facebook.com/ryssbyaby/ 
 

Kyrkoherde Sussie Kårlin 
Tel. 382 04 mobil 070-617 88 63 
sussie.karlin@svenskakyrkan.se 

 
 
 
 

 
Komminister Lina Grimhammar  
Tel. 382 06 mobil 070-612 82 06 
lina.grimhammar@svenskakyrkan.se 

 

Diakon Håkan Cansund 
Tel. 382 07 mobil 070-603 82 07 
hakan.cansund@svenskakyrkan.se 
 

Pedagog Helena Bäckman  
Tel. 382 13 mobil 072-522 82 12 
helena.backman@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsassistent Christina Wendel   
Tel. 382 11, 382 12 
christina.wendel@svenskakyrkan.se   
 

Församlingsassistent Elna Persson 
Tel. 382 11, 382 12 
elna.persson@svenskakyrkan.se 
 
 
 
 
 

Åby församling 
 

Åby kyrka 
Tel. 60737  
 

Åby församlingshem Åbygården  
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 
Tel. 382 08 
 

Kantor Emilie Gustafsson föräldraledig vt 19 
emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsvärdinna Ina Danielsson 
Tel. 382 08 
kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 
 

Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare  
Lars Åkesson 
Tel. 382 02, mobil 070-600 44 72  
lars.akesson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Åby  
Ordförande Cecilia Ross 
Tel. 070-244 85 26 

http://www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby
mailto:ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se
mailto:therese.strom@svenskakyrkan.se
mailto:asa.wykman@svenskakyrkan.se
mailto:bittan.linden@telia.com
https://www.facebook.com/ryssbyaby/
mailto:sussie.karlin@svenskakyrkan.se
mailto:lina.grimhammar@svenskakyrkan.se
mailto:christina.wendel@svenskakyrkan.se
mailto:christina.wendel@svenskakyrkan.se
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KYRKKALENDER 
  RYSSBY ÅBY 

3 mar Fastlagssöndagen 10.00 HM 16.00 FG  

6 mar Askonsdagen 19.00 Askonsdagsmässa  18.30 Askonsdagsmässa  

10 mar 1 sön i fastan 16.00 FG  10.00 HM  

17 mar 2 sön i fastan 10.00 HM 14.00 FG Nickebo  

24 mar Jungfru Marie beb. 16.00 FG  10.00 HM 

31 mar Midfastosöndag 10.00 HM  16.00 FG  

7 apr 5 sön i fastan 16.00 FG 10.00 HM 

14 apr Palmsöndagen 10.00 HM 16.00 FG  

18 apr Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa 18.30 Skärtorsdagsmässa 

19 apr Långfredagen 10.00 Långfredagsgtj 10.00 Långfredagsgtj 

19 apr Långfredagen 18.00 Andakt vid Jesu grav 15.00 Fram till Jesu kors 

20 apr Påsknatten 23.00 Påsknattsmässa            Sammanlyst 

21 apr Påskdagen 16.00 FM 10.00 HM 

22 apr Annandag påsk         Sammanlyst 16.00 Emmausmässa 

28 apr 2 sön i påsktiden 10.00 HM 16.00 FG 

5 maj 3 sön i påsktiden 16.00 FG 10.00 HM 

12 maj 4 sön i påsktiden 10.00 HM 16.00 FM 

19 maj 5 sön i påsktiden 16.00 FM 10.00 HM 

26 maj Bönsöndagen 10.00 HM 16.00 Musikgudstjänst 

30 maj Kristi himmelsf. d. 08.00 Friluftsgudstjänst            Sammanlyst 

2 jun Söndagen f. pingst 14.00 FG Skansen 10.00 HM 

Läs mer på sidorna 6-9! 
HM= Högmässa FG=Familjegudstjänst FM= Familjemässa 

Övriga gudstjänster och andakter 
Veckomässa Åby kyrka kl. 18.30 tisdagar 
OBS! Ej 5/3, 16/4, 23/4, 30/4! 
Sinnesrogudstjänst Ryssby kyrka 
Kl. 19.00  torsdag 21/3, 16/5 
Andakter Enliden  tel 45 26 61 
Kl. 14.30 tisdag 19/3, 16/4, 21/5 
Andakter Äringen tel 45 26 72 
Kl. 10.00  torsdag 7/3, 4/4, 2/5 

KYRKSKJUTS: 
Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast 
fre före lunch 38201, 070-602 45 90 
Åby: Kostnad för färdtjänst ersättes    
genom kontakt med Sandra på kansliet 
telefon 382 09. 

Ändringar kan förekomma. Se hemsidan, 
Facebook och tidningarnas predikoturer! 


