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AKTUELLT I RYSSBY & ÅBY 
Utges av Ryssby och Åby församlingar 

Redaktion för detta nummer: 

Clas Axelsson, Marianne Bram  

Alexandra Castelo Branco, Mattias Redegard, 

Owe Sigonsson Ulla-Britt Wahl 

Ansvarig utgivare: Owe Sigonsson 

Omslagsbilden 

Findus och Pettson på besök i Mariagår-

den. Foto Agneta Adeen 

2017 firar Åby kyrkokör 

100 år! 
 

Detta ska uppmärksammas förstås!  
Har du tidigare sjungit i Åby  

kyrkokör är du mycket välkommen 
att sjunga/fira med oss! 

Datum? 

Ny tid 
Lek & Fika för hela familjen i  

Åbygården  har utökad tid denna termin.  

Ny tid är  10.00 - 11.30.  

Växjö stifts framtidsarbete 

initierades av biskop Fredrik 

Modéus, då han som nytill-

trädd biskop våren 2015 ställ-

de frågan ”Vad vill du dela?”  

Frågan ställdes till alla som ville 

vara med och dela sin längtan 

om morgondagens kyrka. Under 

sina första månader på biskops-

posten mötte Fredrik Modéus bortemot 

tretusen människor i stiftet och mottog 

hundratals brev.   

Han återkopplade under rubriken ”Detta 

har jag hört” och identifierade då fem 

utvecklingsområden som han ville kraft-

samla kring: En kyrka i världen, Guds-

tjänst att längta till, Tänk att få berätta 

vidare, Rustade medarbe-

tare och Församling och stift hand 

i hand. För att konkretisera dessa fem 

områden bjöd biskopen återigen in alla 

som ville vara med att påverka, till att 

”måla framtidsbilder”. De 18 framtidsbil-

derna är ett resultat av detta.  

– Framtidsbilderna ägs av alla oss i stiftet 

tillsammans. Ett stort arbete ligger 

bakom oss, och ändå har vi bara börjat. 

Framtidsbilderna kommer att tolkas på 

olika sätt i stiftets församlingar - det ska 

bli spännande att se resultaten, säger 

biskop Fredrik Modéus.  

Några av framtids-bilderna: 

 

 I Växjö stift…  

 … tar vi ställning i sam-

hällsfrågor lokalt och globalt. 

 … möter vi människor 

med annan tro respektfullt. 

 … firar vi gudstjänster 

som berör, engagerar och ut-

manar. 

 … finns gudstjänstgemenskaper där 

alla känner sig välkomna. 

 … stärks vårt kristna liv av bön och 

bibelläsning, förkunnelse och mässa, 

tystnad och musik. 

 … står tro och liv i centrum vid dop, 

konfirmation, vigsel och begravning. 

 … finns mötesplatser där vi upptäck-

er och växer i kristen tro. 

 … stärks vi att dela tro och liv i var-

dagen. 

 … är församlingen en naturlig del av 

samhälls- och kulturlivet. 

 … är det kyrkliga kulturarvet le-

vande. 

 

Växjö stifts  
framtidsbilder 

Biskop  

Fredrik Modéus 
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     DET HÄNDER I VÅRA FÖRSAMLINGAR: 
To 27 april kl 19.00  

Mariagården, Rockneby 
 

MED DET GODA I BEHÅLL - 
KÖRCAFE´ med  
MIX MELIORA 

 

Dirigent Lennart Hammar 
Servering och insamling  

Välkommen! 

INVIGNING AV NYA  
ÅBYGÅRDEN 

 

Annandag påsk 17 april 2017 
Pilgrimsmässamässa kl 10.00 

sammanlyst till Åby kyrka. 
Calmare Brazz deltar 

Därefter samkväm och  
invigning av nya Åbygården. 

 

Föranmälan till måltiden önskas  
senast tisdag den 11 april.  

Tel 0480-60636 

DOPETS DAG I ÅBY 
 

21 maj kl 10  
Familjegudstjänst  
Avslutning barn-

grupperna 

TRÄFFPUNKT ÅBY 
 

28 mars, 25 april och 30 maj.  
 

Åbygården kl 9.30. 
 

Välkomna! 

Vårcafé med Mariakören 
Måndag 20 mars kl. 18

-19  
i Nya Åbygården. 
 Korv m. bröd & 

Lö 13 maj kl 16 Ryssby Kyrka 
 

KÖRFEST och Musikfinal med 
kantor Lennart 

 

RÖSTENS, ORDENS OCH MU-
SIKENS GLÄDJE 

 

Medverkande: Kyrkokör,  
Mix Meliora, Barnkör, 

solister och instrumentalister. 
Ord på vägen med  
Mattias Redegard 

 

Välkommen! 

 
 
 

26 mars 17.15 Våffelfest!  
Samtal om Maria, föranmälan.  

 

9 april 14.00 Palmsöndag  
Samtal inför stilla veckan.  

 

16 april11.30 Påsklunch!  
Samtal om påskens glädje,  

föranmälan. 
 

21maj 17.00 Bönsödag  
Samtal om bönen  

 

4 juni 17.15 Pingstdagen  
Terminsavslutning med mat,  

föranmälan 
 

Läs mer på sid 10! 

Lö 3 juni kl 18 Ryssby kyrka 
Klassisk körkonsert med 
Döderhults Kammarkör, 

 

Från Bach till Schubert. 
Musik ur Bachs Magnificat, kantater 

samt Schuberts G-dur-mässa. 
Karin Skullered, sopran, Lennart Ham-

mar, bas. 
Gunilla Andersson, orgel. 

Stråkkvintett. 
Johannes Friberg, tenor och dirigent. 
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RAM OCH INNE-

HÅLL  
En ram klargör ett in-

nehåll och kan visa var 

något börjar och slutar. 

Min kantorstjänst i 

Ryssby-Åby har tidsra-

men aug 2008 – maj 

2017, i 9 år har jag ar-

betat här hos er – när jag 

i första hand har spelat och sjungit med 

och för er – vid mycket olika 

”sammankomster” med olika musikstilar.  

I våra möten har vi kunnat lära känna 

varandra olika djupt. I benådade ögon-

blick har våra hjärtan kunnat slå i samma 

takt och till-

sammans har 

vi kanske fått 

”ana att allt är 

i Guds 

hand” (SvPs 

732:1)   

 

INSTRU-

MENTET 

KÖREN 
En kör är för mig ett levande instrument, 

som har varit och förblir mitt huvudin-

strument. Levande är det genom det en-

gagemang som krävs för att leda en kör 

och för att som korist välja att delta, låta 

sig utvecklas och hålla ut i sitt påbörjade 

engagemang. När stämsången i en kör är 

välbalanserad, på en rad olika sätt, är 

upplevelsen ”magisk”.   

Kyrkokören har varit och är en mycket 

trogen grupp. Den, ni i kören, har under 

alla år, på ett särskilt sätt, burit upp 

sjungandet i församlingen, i gudstjäns-

ten. 

Från 2008 fanns Gospelkören med sin 

profil och framgångar. Under en över-

gångsperiod blev den en välsjungande 

Damkör för att sedan under namnet Mix 

Meliora åter bli en blandad kör med stor 

repertoarbredd och särskilda uppgifter, 

på olika sätt. Mix Meliora betyder bland-

ning är 

bättre. 

Flickkör 

fanns från 

början kon-

tinuerligt, 

för att se-

nare övergå 

i projektkö-

ren Luciakören. Förhållanden och tider 

kan förändras. 

Under perioden Vt 2012- Vt 2016 fanns 

barnkören Killar i kör. ”Toppnoteringen” 

var Luciafirandet 2012 med 14(!) stjärn-

gossar (se bild!). Tack ni föräldrar för ert 

fantastiska engagemang och olika slags 

goda samarbeten. 

TID AV ARBETE - EN TID AV GLÄDJE.  
TACK FÖR ÅREN 2008-2017!  

 

 

MixMeliora hösten 2016 

Lucia 2012 med 14 stjärngossar! 

Lennart NU 

våren 2017 

Lennart DÅ 2008 
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Efter nio år som  

kantor i vårt pas-

torat går nu 

Lennart Hammar 

i pension. 

Vi tackar Lennart 

för ett gott arbete 

och önskar ho-

nom lycka till i 

det nya livet som 

pensionär.  

SÄRSKILDA MUSIKTILLLFÄLLEN 

Särskilda musiktillfällen har under åren 

varit psalmcaféer, körfester, körkonserter, 

luciafirandena, julkrubbegudstjänsterna, 

nyårsbönerna med musik samt det särskilda 

åtagandet med Musik i sommarkväll. Jag 

tänker då på de mycket stora arbetsinsatser 

som krävts inför varje tillfälle och som, likt 

en behagligt lysande sol, gett fantastiska 

resultat. Till det goda resultatet hör också 

att alla tillfällen varit välbesökta. 

 

TÄNKA, TYCKA OCH TACKA 

I skrivande stund skulle jag kunna ge ut-

tryck för många olika tankar såsom minnen 

och reflektioner. Vad kan jag då tycka,       

Therese Ström 

som tidigare har 

tjänstgjort på 

Öland kommer 

att efterträda 

Lennart Ham-

mar. Vi hälsar 

henne varmt 

välkommen till 

Ryssby- Åby. 

TACK  
LENNART! 

VÄLKOMMEN  
THERESE! 

i skrivande stund? Jo, jag är pedagog, 

som helst verkar i (lärar-)team, inte en-

sam. Här hade jag önskat ett kollegialt 

samarbete och många tillskyndare av ett 

”pedagogiskt tänk”, både vad gäller för-

kunnelse och inom det rent musikaliska 

området. För en framtid finns på min mu-

sikpedagogiska önskelista två tankar. 

Dels att utveckla körskola samt att, uti-

från en ny yrkeskategori (min idé), mu-

sikdiakonens, ta vara på mångas latenta 

musiklängtan. Så tackar jag för mig – 

särskilt för de benådade ögonblicken och 

skickar med lite ”färdkost” för allas vår 

fortsatta resa: ”Sanningen ska göra oss 

fria”, endast Sanningen. (Joh 

8:32).                           / Lennart Hammar  

 

 

Körblandning sommaren 2016 

Gudstjänst på Skansen 2010 
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Medlemmarna i TonårsTruppen APG 29 eniga: 

-Det är kul att vara med här!  

Gruppen är öppen för ungdomar i Åby mellan 13 

och 18 år. Under skolterminerna träffas de varje 

fredagskväll i Åbygården tillsammans med en 

ledare. 

Namnet kommer sig av att det finns 28 Apost-

lagärningar. 

-Vi valde 29 för att kunna bygga vidare och få 

fortsätta berätta historien, förklarar Eddie En-

glid som är en av gruppens medlemmar. 

Hur är det att vara en kristen tonåring i dag? 

Vilka är ungdomarna i TonårsTruppen och var-

för är de med? Här kommer svaren från några 

av medlemmarna: 

Sofie Sandberg, 17 år: 

-Att vara med i APG 29 är kul! Jag gick med i 

sjuan, nu går jag på gymnasiet. Före dess var jag 

med i barngruppen Duvan och jag har sjungit i kyr-

kokören. 

-Här träffar man skolkompisar från förr och det är 

kul att vi kan hålla kontakten. Vi är ju utspridda på 

olika skolor nu och Åbygården blir en rolig sam-

lingsplats. 

-Några skojiga minnen från förra året är när vi ba-

dade i Kalmarsundsparken och alla kvällar vi har 

bakat godsaker till vårt fika. Sammanhållningen är 

god och vi har alltid kul. 

-Jag talar om för mina kompisar att jag är med i 

denna grupp och det är ingen som har reagerat ne-

gativt. Det vore roligt om vi kunde locka fler att 

börja här. 

Eddie Englid, 16 år: 

-Att jag är troende och går på APG:n är kanske inget 

jag berättar första gången jag träffar någon. Men å 

andra sidan är det kul om jag möter motstånd och det 

blir en diskussion. Kompisar brukar fråga mig om 

min kristna tro och det är bra för då kan jag diskutera 

värdegrunder och synen på livet med andra som ser 

på livet på annat sätt än jag gör. 

-Jag började i APG 29 som 13-åring och innan dess 

hade jag gått i barngruppen Duvan och sjungit i kyr-

kokören. I APG:n var det ett litet annorlunda koncept 

än i barngruppen. Här fick man umgås som ungdo-

mar under lite mer friare former. Och att träffa gamla 

TonårsTruppen APG 29  

 

Julbord står förstås på schemat 

sista fredagen före jullovet. 

Några av ungdomarna i Tonårs 

Truppen APG 29:  

Wilma Pettersson, Sofie Sandberg och 

Eddie Englid. Främre raden: Felicia 

Sandberg och Amelie Anderson. 

Samling i solen! I god gemenskap. 
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kompisar är alltid kul! 

-Musik ligger oss varmt om hjärtat. Jag sjunger och 

spelar allt från piano till afrikanska slagverk. Vi 

sjunger och spelar i kyrkan och bakar och gör saker 

till försäljning där pengarna går till vårt fadderbarn. 

-Ett bra minne från förra året är när vi grillade i kväll-

solen. Men även alla våra diskussionskvällar är fina 

minnen. De har handlat om olika livsåskådningar då 

vi tillsammans med ledaren pratat om hur den kristna 

tron påverkar våra liv. Vi har pratat om alldagliga 

ämnen också; exempelvis död och kärlek. Men vi får 

även tid att bara mysa i soffhörnan och vi skrattar 

mycket och har väldigt roligt tillsammans. Kort sagt; 

det har aldrig varit en fredagkväll i APG:n som man 

inte minns. Det är ett bra betyg. 

 

Felicia Sandberg, 15 år: 

-Jag gick med här för 2 år sedan för att min storasys-

ter gick här och för att jag tyckte att det lät roligt när 

hon berättade om vad de gjorde på fredagskvällarna. 

-Mina bästa minnen från förra året är när vi badade i 

solnedgången i Kalmarsund och när vi hade en dis-

kussionskväll om ungdomar och alkohol. 

-Vi åker på resor också och till bowlinghallen och 

simhallen. Vi har ätit på restauranger och varit på 

bio och på en introduktion i kampsport och självför-

svar. Det händer mycket i APG:n!  

-Det är en rolig grupp med en skön gemenskap. Man 

kan få vara sig själv. Ingen som kommer ny hit till 

APG 29 ska behöva känna sig utanför. 

 

Amelie Anderson, 15 år: 

-Det är kul att vara med i APG:n och träffa kompi-

sarna. Vi gör mycket saker. Alla vi som är med har 

en kristen tro men det innebär inte att man behöver 

ta allt som står i bibeln bokstavligt, tycker jag. Man 

kan göra sina egna tolkningar av bibeln. Till exem-

pel behöver man inte tro att jorden skapades under 

sju dagar, det kan ha varit en metafor. Det kanske 

tog flera miljarder år. Bibeln kan bestå av liknelser. 

Sådana ämnen är alltid roliga att diskutera. 
 

Text och foto: Christina Wendel 
 

TonårsTruppen APG 29 träffas fredagskvällar 

(utom under skollov) klockan 18.00 – 22.00 i  

Åbygården.  

Nya medlemmar är varmt välkomna! 

 

 

 

Kvällsdopp i Kalmarsundsparken  

då sundet var rosa i solnedgången. 

Besök i Kalmar Superbowl. 

Strike! 

 
Grillkväll på Åbygården med god 

korv och kubbspel. 
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Fastan omfattar 40 dagar före påsk. 

Enligt Bibeln fastade Jesus 40 dagar i 

öknen och härav kommer den kristna 

traditionen att fasta före påsken.  

 

Under fastan fick man inte äta kött- eller 

fläskmat och inte heller hålla några fester 

eller ställa till oväsen. Veckorna före 

påsk skulle vara präglade av återhållsam-

het. Helst skulle man vara svartklädd un-

der denna tid. 

 

Fastlagen var den tid som föregick fas-

tan. Fastlagen är tre dagar lång – fast-

lagssöndag, blå måndag och fettisdag. 

Andra namn som finns är fläsksöndag 

och bullmåndag. Det är kalasdagarna, 

med ett överdåd av mat och dryck, före 

den långa fastan och nu passade man på 

att roa sig, äta och dricka innan allvarets 

tid började. Inte minst ungdomarna hade 

många lekar och upptåg under fastlagen. 

Man frossade i fet mat speciellt på fettis-

dagen vilken var den sista dagen före 

fastan.  

 

Sedvänjor och mattraditioner skiftade 

från landskap till landskap. I Småland 

och på Öland hörde kroppkakor till fast-

lagsmaten. Efter dessa tre dagar skulle 

man sedan klara av 40 dagars fasta, om 

man ville vara trogen den kristna tradit-

ionen. 

Blåmåndagen var benäm-

ningen på måndagen i 

fastlagen. Eventuellt går 

det tillbaka på den ka-

tolska seden att ha blått 

kläde på altaret den da-

gen. Eftersom fastlagen 

var en tid av nöjen och 

förlustelser, lekar och 

upptåg, har blåmåndag 

Traditioner kring 
fastlag och fasta 

ibland kommit att betyda detsamma som 

frimåndag. Fettisdagen är väl idag den 

dag vi förknippar med fettisdagsbullen 

eller semlan. 

Askonsdagen är namnet på fastlags-

onsdagen, den dag då fastan började. 

Namnet går troligen tillbaka på den ka-

tolska sedvänjan att den dagen beströ sig 

med aska. Det förekom också att prästen 

med aska ritade ett kors i pannan på 

gudstjänstbesökarna. Under fastan borde 

allt vara stilla, svartklätt och tyst. Helst 

skulle man inte ställa till med bröllop och 

man borde inte heller döpa barn under 

fastan. 
 

Man bör alltså skilja noga mellan de båda 

orden fastlag och fasta. 

Fastan och fastlagen är varandras motsat-

ser. 
 

Fastlagsris, fasteris och påskris 

Risbuketterna med fjädrar i kallar vi idag 

både fastlagsris och påskris. Fastlagsris 

och påskris har gamla traditioner i Sve-

rige. Den kristna traditionen talar även 

om fasteris. De olika sor-

ternas ris har alla olika 

symboler. 

Fastlagsriset - varifrån 

kommer den traditionen? 

Det finns olika meningar 

om detta. Det ursprungliga 

fastlagsriset, en gammal 

sed från 1600-talet, hade 

ingenting med fjädrar och 

urblåsta, kulörta ägg att 

göra.  
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Församlingen bjöd på teater. 

Alla barn som var kvar på fritids under 

sportlovet och även barn från förskolorna 

Torsbäcken och Kyrkskolan bjöds av 

Ryssby församling till Mariagården får 

att se Findus flyttar ut. 

På kvällen visades ytterligare en före-

ställning för barnen i våra verksamheter i 

Åby och Ryssby. 

Även barnen som köar till våra verksam-

heter var inbjudna. 

Detta ris hade varken löv eller fjädrar 

utan var alldeles kalt. Med riset skulle 

husfadern på Långfredagens morgon 

piska familjen för att symboliskt påminna 

om Jesus lidande. 

  

Att pryda fastlagsriset med fjädrar i olika 

färger var en sed som uppstod för ungefär 

hundra år sedan. Riset skulle vara ett 

prydnadsföremål under fastlagstiden. På 

askonsdagsmorgonen togs detta ris bort 

och ersattes med ett fasteris. Detta ris 

skulle inte stå i vatten för att slå ut utan 

det var en symbol för lidande och död. 

Riset kunde prydas med blå eller violetta 

fjädrar – fastans liturgiska färg. Fastlags-

ris och fasteris ska alltså inte förväxlas 

med varandra. 

 

Påskriset, symbolen för liv, var ett 

björkris som skulle sättas i vatten senast 

på lördagen före palmsöndagen för att bli 

vackert och grönt till påskaftonen. Påsk-

riset pyntades med färgade fjädervippor, 

prydnadsägg och kycklingar. Ute fanns ju 

sällan någon grönska vid påsktiden, men 

riset inomhus väckte hoppet om en ny 

vår. Många anser att det är påskriset som 

blivit en sed under hela fastetiden.  

 

                Text och bild Marianne Bram 

Findus och Pettson 
på besök 

EFTERLYSNING! 

Finns det någon som är intresserad av ett litet 
odlingsprojekt från mars till november? En 
pallkrage, lite blomfröer, ogräsrensning och 

vattning står på schemat samt gofika!  
Hör av er till Kristina Danielsson i Åbygården 
så spinner vi vidare på vad vi skulle kunna 

göra tillsammans! 

kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se  
eller 60705 

  

mailto:kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se
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Den 5 feb firade vi dopets dag i Ryssby församling med dopförnyelse bland annat. 

Ifjol döptes 22 barn i vår församling. 

I samband med gudstjänsten tog tio sexåringar emot varsin Bibel för barn sedan blev 

det tårtkalas i Mariagården. 

Foto: Atelje Olsson 

Julaftonens besökare bjöds på levande 

julkrubba i Ryssby kyrka. 
Nina Cederholm (Maria). Linde Wyk-

man (Josef), Elof Henrixon, Jesus i krub-

ban och Elof Jägerbrink (åsnan) 

Foto: Thomas Billfeld  

Ett litet julminne 

 
 
 
 
Nästan varje gång träffas vi in-
nan eller efter gudstjänsterna i 
kyrkan, se sid 3, vår hemsida eller 
kyrktidningen på fredagar för mer 
information! 
Det går bra att komma även utan för-
anmälan men det kan vara bra att 
veta ungefär hur många som kom-
mer, särskilt när vi ska äta mat till-
sammans som på påsk- och pingstda-
gen, så anmäl er gärna! 
 

Har ni några frågor eller vill anmäla 
er till gruppen kontakta 
 kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se  

eller på telefon 60705, jag svarar 
vanligen måndag till onsdag och fre-
dag förmiddag.  

Välkomna till Åby 365! 

mailto:kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se


Aktuellt i Ryssby och Åby 

11 

 

 

ÄRINGEN: 
Andakt: Torsdag 6 april, 4 maj, 1 juni 
samtliga kl.10.00 
Skärtorsdagen 13 april Skärtorsdags-
mässa kl.10.00 
 

Kyrkans lunch: Onsdag 22 mars 
kl.12.00, Onsdag 19 april kl.12.00. 
 
     

ENLIDEN och  
Daglediga i MARIAGÅRDEN:  
se predikoturer, anslag och hemsidan. 
 

 

VÅRSTÄDNING  
av kyrkogårdarna påbörjas  

måndagen 3 april 
 

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 

Åby 070-6004472 

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

Präster  

Kyrkoherde Owe Sigonsson 

tel. 38204   

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 Sandra Ferreira Axelsson   
tel. 382 00 

sandra.f.axelsson@svenskakyrkan.se  

 

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

Kantor Lennart Hammar  tel. 66547  

lennart.hammar@svenskakyrkan.se  
 

Församlingspedagog Agneta Adeen   

tel. 070-217 88 14. 

agneta.adeen@svenskakyrkan.se   
 

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare  

Åsa Wykman tel. 66420, mobil 070-6024590  

asa.wykman@svenskakyrkan.se 
 

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  

tel. 60705  

emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se  
 

Församlingspedagog Christina Wendel 

tel. 607 05 

christina.wendel@svenskakyrkan.se 
 

Barnledare Helena Danielsson  

tel. 60705 helena.danielsson@svenskakyrkan.se  
 

Kyrko– och kyrkogårdsvaktmästare  

Lars Åkesson,  

tel. 60737, mobil 070-6004472  

lars.akesson@svenskakyrkan.se 
 

Församlingshemsvärdinna  

Ina Danielsson 
 

Församlingsrådet i Ryssby  

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

birgitta.linden@svenskakyrkan.se  
 

Församlingsrådet i Åby  

Ordförande Sigurd Johansson 

tel. 60519 
  

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

tel. 66434,  

Carl-Peter@telia.com 

mailto:agneta.adeen@svenskakyrkan.se
mailto:emilie.gustafsson@svenskakyrkan.se
mailto:christina.wendel@svenskakyrkan.se
mailto:helena.danielsson@svenskakyrkan.se
mailto:birgitta.linden@svenskakyrkan.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 

19 mars 3 i Fastan Mässa 10 Gudstjänst Nickebo 14  
SPF-kören 

26 mars Jungfru Marie 
Bebådelsedag 

Mässa  10 Brödförsäljning KK Mässa 16 KK 

2 april 5 i Fastan Gudstjänst 16 Mässa 10 

9 april Palmsöndagen Mässa 10  Mix Meliora KG Familjegudstjänst 16 MK BG 
Basar & fika 

10-12 
april 

Passionsandak-
ter 

Passsionsgudstjänst tisdag 19 
KK 

Passionsandakter måndag 19, 
tisdag 19 KK, onsdag 19 

13 april Skärtorsdag Mässa 19 KG Mässa 19 KK 

14 april Långfredag Långfredagsgudstjänst 10 
Gudstjänst Jesu begravning 18 

Långfredagsgudstjänst 10 KK 
Gudstjänst Jesu begravning 

16 april Påskdagen Mässa 10 Mässa 10 KK 

17 april Annandag Påsk  Pilgrimsmässa10  
Calmare Brazz 
Invigning Åbygården, se sid 3 

23 april 2 i Påsktiden Mässa 10 Gudstjänst 16 

30 april 3 i Påsktiden Gudstjänst 16 Mässa 10 

7 maj 4 i Påsktiden Mässa 10 Gudstjänst 16 

13 maj  Körfest 16 KK BK MM  
Avtackning Lennart Hammar 

 

14 maj 5 i Påsktiden Mässa 16  Mässa 10 

21 maj Bönsöndagen Mässa 10 Familjegudstjänst 16 Dopets 
dag MK BG Barngruppsavslut-
ning 

25 maj Kristi Himmelsf. Mässa 8.00  

28 maj Söndag före 
Pingst 

Mässa16 Lennart Hammars 
sista tjänstgöring, körensemble 

Mässa 10 

4 juni Pingstdagen Mässa 10 Mässa 16 

11 juni Heliga Trefaldig-
hets dag 

 Mässa med konfirmation 11 KK 

18 juni 1 e Trefaldighet Mässa 10 Mässa 16 

SE ÄVEN PREDIKO-
TURERNA OCH  

HEMSIDAN.  
ÄNDRINGAR KAN  

FÖREKOMMA. 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       


