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Finns det verk-

ligen något mer 

att säga, att 

skriva, i ett litet tvåförsamlingspas-

torat på landsbygden i Växjö stift 

2016?  
 

Har inte allt sagts, har inte allt kom-

menterats, förklarats och beskrivits 

färdigt någon gång?  

Nej, det finns inget mer att säga, inte 

heller något mer att göra! Jovisst har 

allt sagts. Allt är gjort!  
 

När Gud låter sin son födas i en liten 

krubba i Betlehem, när Gud låter sin 

son besegra döden för vår skull, då 

och där fullbordas allt inför våra ögon 

i historien. Allt finns där att leva i. All 

Guds nåd och barmhärtighet finns där 

att ta emot, att vila i och förtrösta på.  
 

Det finns ingenting mer att säga, det 

finns ingenting mer vi kan göra! 
 

Och ändå upprepas historien om och 

om igen där vi människor, du och jag, 

börjar bygga upp föreställningar och 

bilder som handlar om att vi inte du-

ger till.  

Vi tror ändå inte att vi förtjänar Guds 

nåd och kärlek. Vi tror ändå inte att 

Ingenting kan skilja 
dig från Guds kärlek! 

det Gud fullbordat kan gälla mig!  

Vi hamnar själva i vägen för nådens 

och barmhärtighetens evangelium.  

 

Det finns ingenting som kan skilja dig 

från Guds kärlek!!! Du har alltid en 

plats tillsammans med alla andra vid 

nattvardsbordet. Om du vill ta emot 

Guds godhet, om du vill leva i en re-

lation med universums skapare, så är 

det bara att gå dit, vara där, i bön, i 

lovsång, i gemenskapen och i nattvar-

dens sakrament.  
 

Sätt inte upp hinder, Guds kärlek är 

till och med starkare än döden!  
 

Det finns en plats för dig inför 

Guds ansikte! 
 

Owe Sigonsson 

 

 

AKTUELLT I RYSSBY & ÅBY 
Utges av Ryssby och Åby församlingar 

Redaktion för detta nummer: 

Clas Axelsson, Marianne Brahm  

Alexandra Castelo Branco, Mattias Rede-

gard, Owe Sigonsson Ulla-Britt Wahl 

Ansvarig utgivare: Owe Sigonsson 

Bakgrundsbilden på omslaget av försam-

lingsbladet är en detalj ur altartavlan i 

Ryssby kyrka. 

DOPETS DAG 
I RYSSBY 

 

28 feb kl 14  
Vi firar med dubbla dop,  

 

Barngrupperna medverkar.  

6-åringarna får Bibel för barn. 

Efteråt bjuder vi på kyrkkaffe och 

tårta.  

Välkommen! 
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”VID SOMMARENS 
GRIND” 
KÖRFEST 

 

Söndag 29 maj  kl 18.00  
Åby Kyrka 

 

RYSSBY OCH ÅBY KYRKOKÖRER  
MIX MELIORA 
OLOF LÖVMO 

 

Välkommen! 

DOPETS DAG I ÅBY 
 

Bönsöndag       
1 maj  kl 11  

Familjegudstjänst 
 

Välkomna att hämta er 

dopängel!  
 

Mariakören och barngrupperna 

Enkel lunch i Åbygården 

 VÅR-KONSERT 
 

Lördag 5 mars kl 16.00, 
Ryssby Kyrka 

 

med kören MIX MELIORA 
Dirigent Lennart Hammar   

Piano Olof Lövmo 
 

Mingel 
Välkommen! 

Se även 

tidningarnas 

AKTUELLT I 
RYSSBY & 

ÅBY 

Swisha valfritt  
belopp till 9001223  

PG 90 01 22-3  
BG 900-1223 

 

Vid den traditionsenliga Födelsedags-

festen för dem i Ryssby som fyllt 80, 85, 

90 osv, det gångna året, samlades det här  

gänget i Mariagården, 19 november. 

Två herdar tittar till 

Jesusbarnet i krubban 

på julafton i Ryssby. 

 

VAR HÄLSAD  
HERRENS MODER 

- en gudstjänst om Maria 
 
 

Jungfru Marie Bebådelsedag  
13 mars kl 17 Åby Kyrka 

  

Åby kyrkokör med solister 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       
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Skogsbygdens kyrkliga syförening la-

des ned 2008 - efter 87 års verksamhet!  

Jag har träffat Marianne Adolfsson, 

Ella-Britt Person, MariAnne Reim-

bertsson, Ingrid Åkesson och Kajsa 

Karlsson, alla mångåriga medlemmar i 

syföreningen, för att prata minnen. 

Detta är vad de berättade för mig: 
 

Skogsbygdens kyrkliga syförening, såväl 

som den i Åby, startades av dåvarande 

prosten Mats Björkman 1921. Från bör-

jan var det bara ett tiotal medlemmar. 

Som nygift husmor ”på Skogsbygden” 

blev man alltid inbjuden av någon syföre-

ningsmedlem att vara med i föreningen 

och det innebar att så gott som alla 

husmödrar var medlemmar.  

Syföreningen var en viktig social verk-

samhet för kvinnorna och mötena var 

något man såg fram emot. Några andra 

aktiviteter för kvinnor erbjöds inte och 

det var ett tillfälle att regelbundet få 

träffa sina väninnor. Från allra första bör-

jan samlades man hemma hos varandra 

mellan kl. 14.00 och kl. 17.00 varannan 

tisdag.   

Man hade kommit överens om att det 

skulle bjudas på kaffe, vetebröd, tre sor-

ters kakor samt tårta. Det var alltid triv-

samt och gemytligt på träffarna. Innan 

bilen blev vanlig på Skogsbygden tog 

man sig till fots till symötena och vinter-

tid hände det ibland att man åkte spark. 
 

På 1970-talet flyttade man symötena till 

församlingshemmet eftersom antalet 

medlemmar (35 som mest) var så många 

att det var svårt att få plats i hemmen. 

Man ändrade även tiden för mötena till 

kvällstid, en torsdag i månaden, så att 

även de som yrkesarbetade utanför hem-

met hade möjlighet att delta. 
 

Församlingsprästen medverkade alltid på 

syförenings- mötena. En kort andakt hölls 

och det sjöngs även psalmer. Efter att 

kaffet druckits ägnade sig kvinnorna åt 

handarbete medan prästen ofta hade hög-

läsning ur någon bok.  

”Vissa präster pratade väldigt mycket och 

då blev det inte så mycket tid till eget 

skvaller men ibland åkte prästen hem  

innan mötet var slut och då kunde vi pra-

tade om vad vi ville”.  
 

Redan från 1921 anordnade man varje år 

en auktion på sommaren i juni eller juli. 

Här såldes handarbeten av olika slag, du-

kar, strumpor, förkläden, lakan och örn-

gott. 

Innan församlingshemmet inköptes 1954 

förlades auktionerna till NTO-lokalen i 

Nickebo. Att hyra denna lokal kostade 

Skogsbygdens  
kyrkliga syförening     

– i saligt minne… 

Skogsbygdens syförening 1988  



Aktuellt i Ryssby och Åby 

5 

 

 

från början 1kr. Auktionsförrättarens 

(som också var kassör) och roparens 

(alltid några av männen på Skogsbygden) 

arvode var 10 kr resp. 2 kr! Auktionerna 

var alltid mycket välbesökta och det var 

mestadels ”karlarna” som ropade in det 

som bjöds ut.  

På senare år ägde auktionen rum en fre-

dagskväll i oktober eller november men 

under syföreningens sista år hölls aukt-

ionen en lördagseftermiddag i stället.  

Syföreningen har under alla år flitigt sålt 

lotterier vilka var en god inkomstkälla. 

De insamlade pengarna skänktes till olika 

välgörande ändamål, beslutade av syföre-

ningen. I mer än  

35 år samlades pengar in, 15 000 kr, för 

att kunna bidra till kostnaden för inköpet 

av församlingshemmet. Syföreningen 

bekostade dessutom inredningen - möb-

ler, textilier och porslin. 

Varje år delade man också ut en jul-

blomma till de äldre på Skogsbygden. 

Församlingsprästen åkte tillsammans med 

en representant för syföreningen runt i 

byarna och lämnade blommorna. 
 

Från början var det prästen som hade 

hand om allt det administrativa runt de 

kyrkliga syföreningarna men 1967 fick 

syföreningen en egen styrelse med, till en 

början, församlingsprästen som ordfö-

rande. 

Syföreningarna i församlingen, Skogs-

bygden, Åby och Sporsjö hade ibland 

aktiviteter tillsammans och varje år i ja-

nuari var alla inbjudna till prästgården i 

Läckeby. Detta som en start på det nya 

arbetsåret. Dessutom anordnades en ge-

mensam syföreningsresa varje sommar. 
 

Skogsbygdens kyrkliga syförening firade 

sitt sista jubileum – 80 år – 2001. Då 

hade föreningen 16 medlemmar. 

Syföreningen, som den sista i försam-

lingen, lades ner 2008. En auktion hölls 

där församlingshemmets alla inventarier 

såldes – med stort vemod… 
 

Min egen farmor var en trogen syföre-

ningsmedlem under  

50 år. Min pappa har berättat att när far-

mor hade symöte hemma fick han och 

hans småsyskon komma in i ”salen” och 

hälsa på ”syföreningstanterna” och det 

hände också att prästen bad syskonen att 

sjunga någon liten sång vilket oftast 

skedde något motvilligt. 
 

Efter mitt eget ”syföreningsmöte” och 

det jag fått berättat för mig är jag full av 

beundran över det arbete som lagts ned 

under 87 år! och över alla pengar som 

samlats in och skänkts. En på flera sätt 

viktig social verksamhet har upphört men 

i tacksamt minne bevarad… 
 

Marianne Bram 

VÅRSTÄDNING  
av kyrkogårdarna påbörjas  

måndagen 14 mars 
 

Gravrättsinnehavare ombeds ta hand 
om lyktor och annan utsmyckning 

som man önskar behålla. 
 

Vill du ha hjälp med  

GRAVSKÖTSEL? 
 

Kontakta vaktmästarna för mer info 
  

Ryssby 070-6024590, 073-075 90 41  

Åby 070-6004472 

 
Sånggrupper som  

framträdde i våra kyrkor Kyndelsmässodagen  

Ledare Lennart Hammar 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       
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Vad får egentligen en fullvuxen person 

att helt byta bana i livet? 

I mitt fall är det nog en kombination 

av att känna mig utmanad, 

kallad och nyfiken.  
 

Under 26 år, med några avbrott 

som lärarvikarie och försam-

lingsassistent, har jag arbetat på 

lokaltidningen Östra Småland, 

där jag snart sagt haft alla roller 

på en redaktion, från nyhetschef 

till lokalredaktör till redigerare 

och samhällsreporter.  
 

Jag hade väldigt roligt under 

min tid som församlingspedagog i Birgit-

takyrkan också och har allt sedan dess 

önskat att jag skulle kunna få komma 

tillbaka till kyrkan. 

Nu dök möjligheten upp. Jag ville söka 

och blev glad när församlingen ute i 

Ryssby ville ha mig. 

 

Jag heter Agneta Adeen är 53 år gammal 

(ung?) är gift med Janne som också han 

arbetar som reporter på Östra Småland. 

Vi har två vuxna döttrar. I hushållet ingår 

också två hundar och en ordinarie katt 

samt två ”lånekatter”. 

 

Vi bor i villa och min fritid tillbringar jag 

gärna i skogen eller i den egna 

trädgården med fingrarna ner-

körda i myllan. 

Jag har ett förflutet som scout-

ledare, lokalguide och ”Pelle 

Svanslös guide”. Jag spelar 

husbehovs gitarr och har 

sjungit i kör.  

 

För tillfället arbetar jag mest 

med yngre barn i Kyrkdax och 

Kyrkkulan och med de yngsta 

och deras föräldrar i Familjekul. Konfir-

mander ingår också i mitt ansvar liksom 

att hålla koll på hemsidan. 

 

Vi ses i Mariagården! 

Agneta 

Möt Agneta Adeen,  
ny församlingspedagog i 
Ryssby 

 

Tack Rigmor och 
Lotta! 

Sandra  

Christina 

Det händer mycket på personalfronten 

i pastoratet just nu.  
 

Kanslist Rigmor Elowson 

avgår med pension i mars. 

Församlingsassistent Lotta 

Brandt går vidare till ar-

betsuppgifter på annat håll.  
 

 

Vi tackar 

Rigmor och Lotta för ett 

väl utfört arbete och öns-

kar dem lycka till i  

framtiden. 

 Lotta  

Rigmor  
  

 

Välkomna Agneta, 
Christina och Sandra! 
Ny kanslist blir Sandra 

Ferreira Axelsson.   
 

Barn och ungdomsverk-

samheten i pastoratet  

kommer  att ledas av två 

församlingspedagoger; 

Agneta Adeen i Ryssby, 

och Christina Wendel i 

Åby. 

Här nedan berättar Agneta 

Adeen lite om sig själv. I 

nästa församlingsblad får 

vi stifta närmare bekant-

skap med Christina och 

Sandra 

Sandra 

Christina 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       
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SVENSKA KYRKAN I RYSSBY-ÅBY 
www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby      ryssby-aby.pastorat@svenskakyrkan.se 

Präster  

Kyrkoherde Owe Sigonsson 

tel. 66091   

owe.sigonsson@svenska kyrkan.se 
 

Komminister Mattias Redegard  
tel. 60016 mobil 070-8173286,    

mattias.redegard@svenskakyrkan.se  
 

Kansli och expedition 
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 

Tel. 60636, 60736, fax 60556. 
  

Kamrer Peter Nilsson, tel. 60736 

peter.h.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

Kanslist Rigmor Elowson, tel. 60636  

rigmor.elowson@svenskakyrkan.se  

Sandra Ferreira Axelsson   
tel. 382 00 

 

Ryssby kyrka och  
församlingshemmet Mariagården  
Tel. kyrkan 66420, församlingshemmet 66547  
 

Kantor Lennart Hammar  tel. 66547  

lennart.hammar@svenskakyrkan.se  
 

Församlingspedagog Agneta Adeen   

tel. 665 47 

agneta.adeen@svenskakyrkan.se   
 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  

Åsa Wykman tel. 66420, mobil 070-6024590  

Rasmus Lindén tel. 66420  mobil 073 075 90 41  

asa.wykman@svenskakyrkan.se 

rasmus.linden@svenskakyrkan.se   
 

Församlingshemsvaktmästare och  

barnledare Camilla Polteg tel 66547 

camilla.polteg@svenskakyrkan.se 

Åby kyrka och  
församlingshemmet Åbygården  
Läckebyvägen 1, 395 97 Läckeby 

tel. kyrkan 60737,  

tel. församlingshemmet 60636  
 

Kantor Emilie Gustafsson barnledig,  

Vikarie Birgitta Strümpel 

birgitta.strumpel@telia.com 
 

 

Församlingspedagog Christina Wendel 

tel. 607 05 

christina.wendel@svenskakyrkan.se 

 

Barnledare Helena Danielsson  

tel. 60705 helena.danielsson@svenskakyrkan.se  
 

Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare  

Lars Åkesson, och Johnny Franzén  

tel. 60737, mobil 070-6004472  

lars.akesson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingshemsvärdinna  Mia Wahrén  

tel. 60636  mia.wahren@svenskakyrkan.se 
 

Församlingsrådet i Ryssby  

Ordförande Birgitta Lindén 
tel. 66434, mobil 0732-310006,  

birgitta.linden@ksgyf.se  
 

Församlingsrådet i Åby  

Ordförande Sigurd Johansson 

tel. 60519 
  

Kyrkorådet i Ryssby-Åby pastorat 
Ordförande Carl-Peter Lindén,  

tel. arb 0480-38203,   66434,  

Carl-Peter@telia.com 

ÄRINGEN:  
Andakter kl. 10: Torsdagarna 3 mars, 24 
mars Skärtorsdagsmässa, 7 april, 12 maj . 
 

Kyrkans lunch kl 12: Onsdagarna 24 febru-
ari, 30 mars, 27 april 
     

ENLIDEN:  
Andakt kl 10.30 tisdag15 mars 19 april 17 
maj 14 juni. 
 

MARIAGÅRDEN: 
Träffen för daglediga kl , torsdag 3 mars 
och 7 april. Andakt, mat och en gäst. 
Mat,efterrätt, kaffe och kaka kostar 40 kr/ 

 

DET HÄNDER MYCKET  
FÖR BARN OCH UNGA NU! 

KOLLA HEMSIDAN! 

Vi finns på Facebook! 
Sök efter Ryssby-Åby församlingar.  

Gå in och gilla oss, Du också. 

mailto:agneta.adeen@svenskakyrkan.se
mailto:rasmus.linden@svenskakyrkan.se
mailto:christina.wendel@svenskakyrkan.se
mailto:helena.danielsson@svenskakyrkan.se
mailto:birgitta.linden@ksgyf.se
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Se även tidningarnas predikoturer! Ändringar kan förekomma. 

 

MORGONBÖN:  Ryssby fredagar kl. 9 i kyrkans sidokapell.  
 

VECKOMÄSSA:  Åby tisdagar kl. 19 Mariakapellet i kyrkan 
 

KYRKSKJUTS:   Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast  
fredag före lunch tel 66420 mobil 070-602 45 90 Åby: Kostnad  för 
färdtjänst ersättes genom kontakt med pastorsexp. 60636      

  RYSSBY ÅBY 

28 feb 3 i Fastan  Familjegudstjänst 14, obs tiden!  
Dopets dag Barngrupperna.  
Se sid 2 

Mässa 10 

6 mars Midfastosönd. Mässa 10 Temamässa 17 

13 mars J Marie Beb.d. Mässa 9.30 Kyrkokören Mariagudstjänst 17 Kyrkokören 
Se sid 3 

20 mars Palmsöndagen Mässa  9.30 
Mariagårdens barngrupper 
medverkar i gudstjänsten. 

Familjegudstjänst 11  
Mariakören Barngrupper 
Basar i Åbygården 

22 mars Tisdag Passionsgudstjänst 19   
Kyrkokören 

Passionsgudstjänst 19   
Kyrkokören 

24 mars Skärtorsdagen Skärtorsdagsmässa 19   
sång Mix Meliora 

Skärtorsdagsmässa 19  
Kyrkokören 

25 mars Långfredagen Långfredagsgudstjänst 9.30 
Kyrkokören   
Korsandakt 15 

Långfredagsgudstjänst 11 Kyr-
kokören 
Gudstjänst vid Jesu grav18  

27 mars Påskdagen Påskmässa 11 Kyrkokören Påskmässa 11 Kyrkokören  
Calmare Brazz 

28 mars Annandag Påsk Gemensam Emmausmässa Ryssby kyrka 11 

3 april 2 i Påsktiden Mässa 9.30 Gudstjänst 14 Nickebo  
SPF kören 

10 april 3 i Påsktiden Mässa 9.30 Mässa 11 

17 april 4 i Påsktiden Mässa 9.30 Gudstjänst  11 

24 april 5 i Påsktiden Mässa 9.30 Mässa 11 

1 maj Bönsöndagen Mässa 9.30   Familjegudstjänst 11 Dopets 
dag Maria-kören Barngrupper 
Se sid 3 

5 maj Kristi Himmelsf.d.  Gemensam Pilgrimsmässa Åby 8   

8 maj Sönd. f. Pingst Mässa 9.30 Gudstjänst  11  

15 maj Pingstdagen Mässa 9.30 sång Mix Meliora Mässa 11 Kyrkokören 

22 maj Heli Trefaldighet Mässa 9.30 Gudstjänst 11 

29 maj 1 e Trefaldighet Mässa 9.30 Körfest! 18, se sid 3 

5 juni 2 e Trefaldighet Mässa 9.30 Familjegudstjänst 11  
Avslutning barngrupperna 

SE ÄVEN PREDIKO-
TURERNA OCH  

HEMSIDAN.  
ÄNDRINGAR KAN 

FÖREKOMMA. 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       


