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När något viktigt ska 

hända förbereder vi oss, 

t.ex. familjehögtider 

som födelsedagar, dop 

eller bröllop. Vi tänker 

noga igenom allt i för-

väg och köper in det som behövs, gör 

inbjudningar, ordnar lokal osv.  

 

Julen är inget undantag. Det är mycket 

som ska planeras, städas och inhandlas. 

Stress! Risken är stor att vi förlorar oss 

i det materiella och glömmer julens in-

nersta budskap – att Jesus föds in i värl-

den. 

 

Gud ger oss julglädje – genom att ge 

oss sin Son Jesus. Gud förberedde noga 

sin Sons födelse: Valde ett folk, sände 

budskap genom profeter, valde en 

kvinna – Maria, valde en tidpunkt och 

en plats – Betlehem. Gud styrde så att 

allt blev som han tänkt och sagt. Så 

föddes Guds Son mitt i den jordiska 

verkligheten. 

 

Den riktiga julglädjen kan bara Jesus ge 

oss. Han kommer för att rädda oss från 

allt ont, från den onda makten som  

ockuperar Guds goda skapelse. Den 

glädjen är gratis. Den får man bara ta 

emot. Den ges åt dig och mig. Öppna 

ditt hjärta och tag emot den! Gud vän-

tar på dig som en far väntar och längtar 

efter sitt älskade barn.  

Låt adventstiden bli en tid av stillhet i 

bön, självprövning och eftertanke. 

Lyssna….   

”Se jag bär bud till er om en stor glädje 

för hela folket. Ty idag har en Frälsare 

blivit född åt er i Davids stad, och han 

är Messias, Herren.”  

”Ära vare Gud i höjden och frid på jor-

den, till människor hans välbehag.”                                 

/Ängelns och änglakörens budskap i 

julnatten/ 
 

Mattias Redegard 

Förberdelsetid 

Det susar genom livets strid  

en fläkt av himmelrikets frid  

en klang av harpotoner. 

En aning fyller varje bröst,  

och stilla ljuder Andens röst  

i jordens alla zoner:  

O mänsklighet, ställ dörrn på glänt- 

 det är advent, det är advent! 

 

Han kommer hit, en Mänskoson, 

ur Faderns rike fjärran från  

och gästa vill vår boning.  

Han kommer ned till jordens grus  

med himlens kärlek, nåd och ljus  

och bjuder oss försoning.  

Ett sken är nu i öster tänt –  

det är advent, det är advent! 

 

Han kommer med ett sällsamt bud  

från kärlekens och nådens Gud  

att bringa till de sina.  

Så öppna hjärtats tempelhus  

och låt hans rika fulla ljus  

därinne klart få skina.  

Då blir Guds under sett och känt –  

det är advent, det är advent    

 

/Sv.psalm 109/ 
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Daniella heter 

denna glada flicka 

som  passade på 

att fira sin 1-årsdag  

i Röda huset, Åby. 

Foto: Christina  

Wendel 

Omslagsbilden 

Varje fredagskväll (utom under skol-

lov) mellan klockan 18.00 och 22.00 

samlas ett härligt gäng tonåringar i 

Åbygården.  
 

Olika aktiviteter står på schemat men 

fika ingår alltid och ibland bakar ung-

domarna själva. Ofta blir det sång och 

musik. Vi övar sånger som ungdomar-

na framför under familjegudstjänsterna 

i Åby kyrka.  
 

Ledare är Christina Wendel, försam-

lingspedagog med ansvar för barn- och 

ungdomsverksamheten samt Emilie 

Gustafsson, kantor. 
 

Fler får plats i TonårsTruppen  

APG 29 och nya medlemmar mellan  

13 och 18 år är hjärtligt välkomna! 
 

Gott fika! Systrarna Sofie och Felicia Sand-

berg har tillsammans med Eddie Englid bakat 

godaste kladdkakan till kvällsfikat.  

Ungdomarna går i TonårsTruppen APG 29. 

TonårsTruppen APG 29 
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Ett år kan räknas på många sätt, som 

365 dagar, eller 12 månader, eller 52 

veckor, eller 8760 timmar, eller 525600 

minuter eller 31536000 sekunder. 

Eller så räknar vi vad vi fyller vår tid 

med, arbete, familj, vänner, rörelse, 

upplevelser och vila. 

 

I år vill Åby församling er-

bjuda dig ett tillfälle att stanna 

upp, att reflektera, att känna 

och tänka efter vad som är vik-

tigt i ditt liv, en möjlighet för 

dig som är intresserad av livs-

frågor att få ställa dina frågor 

men också en chans att få veta 

lite mer både om Åby försam-

ling och om vår historia men 

också den kristna kyrkans 

historia. Vi vill helt enkelt fylla 

några av dina 8760 timmar med ett lite 

annorlunda innehåll. 

 

Hur går det till? Vi kommer att träffas i 

samband med de arton största kyrkliga 

högtiderna under 365 dagar, från första 

advent till Domsöndag, ett helt kyrkoår. 

Ibland träffades vi på ”rätt” dag, ibland 

någon dag innan eller efter. Varje träff 

varar ungefär tre timmar, ibland blir det 

längre, ibland kortare, ofta äter vi något 

tillsammans.  

 

Vi erbjuder barnpassning under träffarna 

och söndagsskola under de gudstjänster 

som inte är familjegudstjänster så att hela 

familjen kan följa med.  

Vi kommer samtala om varje högtid och 

om livsfrågor, vi pratar om kristen tro, 

kyrkan och kulturhistoria, och vi samlas 

antingen till en stunds stillhet och efter-

tanke med tystnad, bön och musik eller 

så firar vi gudstjänst tillsammans med 

resten av församlingen i Åby kyrka. 

 

Vi som håller i detta är Ina Danielsson, 

nygammal i arbetslaget i Åby församling, 

för tiotalet år sedan barnverksamhetsan-

svarig, numera vikarierande församlings-

hemsvärdinna och kyrkvaktmästare 

ibland. Du kommer också att få träffa 

Mattias Redegard, vår präst här i Åby. 

Ibland bjuder vi in speciella gäster, det 

kan vara andra anställda eller någon sär-

skilt inbjuden gäst, både när och 

fjärran ifrån. 

 

Vem kan vara med? Du som är 

intresserad av att lära dig lite mer 

om kristen tro, du som funderar 

över livet, du som vill stanna upp 

och pausa lite, gå ner i varv, du 

som helt enkelt är nyfiken på vad 

vi gör i Åby församling. Du kan 

vara ung eller mogen, du kan 

komma själv eller hela familjen 

men våra samtal riktar sig till dig 

som är vuxen, de barn som kommer med 

får en egen liten grupp för sig med lek 

och pyssel och musik.  

 

Vi kommer använda sociala medier som 

e-post, sms, Facebook, Spotify och några 

appar men det går alldeles utmärkt att 

vara med utan vare sig dator eller 

smartphone! 

 

Första gången vi ses är lördag 26/11 kl. 

15 i Åby kyrka, vi ska bland annat gå 

upp i tornet, spana in prästens konstiga 

kläder, glöggmingla och lära känna 

varandra. Kl. 18 ringer vi in advent och 

tänder det första adventsljuset. Sen ses vi 

Annandag jul 26/12 kl 10-13 och tretton-

dagsafton 5/1 kl.18-20. Mer detaljer 

finns på vår hemsida! 

27:e november 2016 till  
26:e november 2017 

Ina Danielsson 
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Välkommen på 
 

 

 

 

 

 
 
Du som engagerat Dig frivilligt i 

församlingsarbetet under 2016 är 
härmed inbjuden till fest i  

Åbygården. Ingen nämnd och  
ingen glömd när vi nu vill  

uppmärksamma krafterna som bär 
och driver Åby församling framåt… 

 

När? Söndag 5/2 
Var? Kyrkan/Åbygården 

Klockan? 16.00 Ljusmässa 
    17.15-19.00 Fest  

Vad? Mat, prat, sång, skojighet-
er... 

För vem? Alla frivilliga i Åby för-
samling 2016 

 
Anmälan senast tisdag 31/1  

till Mattias  
mattias.redegard@svenskakyrkan.se, 

070-817 32 86, eller expeditionen 
382 00. Anmäl ev. annan kost! 

Kostar det något?  

De gånger vi äter mat tillsammans kostar 

maten en liten peng men allt annat  

är gratis!  

Vem får vara med?  

Alla som vill!  

Måste man ha en tro?  

Nej men gärna ett öppet sinne!  

Måste man gå VARJE gång?!  

Nej, det finns inga måsten, bara längtan, 

kom när du kan och vill, men tänk gärna 

på att varje tillfälle är unikt! 
 

Funderar du på något?  

Kontakta mig Ina antingen via mail  

kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se 

eller kom in i Åbygården måndag till 

torsdag, då är jag på plats. 
 

Välkommen till Åby 365! 
Ina Danielsson 

 

4 mars 2017 kl. 09.00 i Mariagården. 
Diakonerna  
Maria och Björn  
Wennerström  
berättar om sitt  
uppdrag i Thailand. 

Församlingsfrukost 

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! 

 

Mer info kommer 

Julspel & julfest  i Åby  
6 januari kl. 16 
Gudstjänst 
Mariakören,  
Kyrkokören  
fika, dans kring 
granen & gottpåse. 

Lucia i Åby kyrka  
 
13 december kl. 18.30,  
Barngrupper Mariakören  
Konfirmanderna APG 29 

mailto:mattias.redegard@svenskakyrkan.se
http://www.google.se/imgres?q=kalas&hl=sv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=ugvWO-okeHj_bM:&imgrefurl=http://ofcgirl.blogg.se/2011/april/ska-pa-kalas-sen-landet.html&docid=XKJXdQB-xmzMxM&imgurl=http://malleliten.blogg.se/images/2010/ballonger_212918091_99
http://www.google.se/imgres?q=mat&hl=sv&gbv=2&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=V2gRqfHX9x1BCM:&imgrefurl=http://ryskadockor.blogspot.com/2011/01/veckans-mat.html&docid=xI9_-Cgfn9kNsM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_pLDx3x9KyAk/TTK9UQwtA-I/AAAAAAAACAg/RZSjnEx_
mailto:kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se
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Under hösten arrangerade Åby hem-

bygdsförening en kulturhelg då bl.a. 

musik av f. kyrkoherden Gustaf 

Bjarnegård framfördes. För orgel-

musik svarade Ingvar Jandersson 

och för  körsång Åby kyrkokör. 

 

Gustaf Bjarnegård tjänstgjorde som 

kyrkoherde i Åby församling 1952 – 

1977. Ingvar Jandersson, tidigare kan-

tor i Åby, hade under 10 år ett nära mu-

sikaliskt samarbete med sin kyrkoherde 

och chef.  

Jag har träffat Ingvar för ett samtal om 

hans tid tillsammans med Gustaf Bjar-

negård. 
 

”Ingvars första möte med Gustaf Bjar-

negård ägde rum för snart 50 år sedan. 

Ingvar anställdes som kantor i Åby för-

samling på våren 1967 trots att han inte 

skulle få sin kantor- och kyrkomusiker-

examen förrän till sommaren.  En hän-

delse som ser ut som en tanke var att 

Ingvar i en av examensuppgifterna fick 

uppgiften att leda en kör som skulle 

framföra en polyfonisk musiksats,    

”En jungfru födde ett barn idag” där 

kompositören var Gustaf Bjarnegård. 

Ingvar ställde sig frågan om man hade 

vetskap om att han och Gustaf bara nå-

gon månad senare skulle inleda sitt musi-

kaliska samarbete…? Ingvar tackade ja 

till tjänsten med förbehållet att han ville 

prova ett år. Det blev inte bara ett provår, 

mycket beroende på att Gustaf och Ing-

var fann varandra från allra första början.  

 

När Ingvar tillträdde sin kantorstjänst 

visste han inte så mycket om kyrkoher-

den Gustaf Bjarnegård. Det visade sig 

direkt att Gustaf var en mycket glad, ge-

nerös och oerhört vänlig människa och 

han gav Ingvar stor frihet vad det gällde 

att jobba med kyrkomusiken. Ingvar 

kände aldrig att Gustaf var hans överord-

nade vilket på den tiden var en ovanlig 

situation. De valde alltid psalmer tillsam-

mans och Ingvar bollade tankar med 

Gustaf kring t.ex. postludier. De jobbade 

nära varandra och arbetsdagarna blev ofta 

långa. Ordet övertid fanns inte. Ingvar 

fick ofta ta sig an nyskriven musik som 

Gustaf ville testa. 

 

Gustafs komponerande tilltog under Åby-

tiden. Mycket av det han skrev testades 

också på kyrkokören. Han deltog vid kö-

rens övningar, lyssnade och kom med 

synpunkter. Han var dessutom under 

flera år Växjö stifts kyrkosångsförbunds-

ordförande. 

 

Både Gustaf och Ingvar drevs av att 

pröva nya musikaliska ”vingar” och det 

blev snarast en normalitet för kantorn att 

ta sig an nya kompositioner. Lite kuriosa 

är att när Ingvar var ledig någon söndag 

vikarierade Gustaf på orgelpallen. 

Gustaf var drivande, tillsammans med 

Ingvar, för att Åby skulle bli en försöks-

församling för den nya psalmboken som 

gavs ut 1986. Gustaf var inte rädd för att 

tänka nytt och Ingvar var en nyfiken kan-

 

Gustaf Bjarnegård  
Kyrkoherde och stor  

kyrkomusiker 
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tor. Gustaf bidrog även med melodier till 

försöksverksamheten.  

 

Gustaf Bjarnegårds musikaliska produkt-

ion är stor. På sin fritid satte han sig 

gärna vid pianot. Framför allt bearbetade 

han koraler och dalamelodier både för 

orgel och kör. Han är utgiven på många 

förlag men Ingvar har en känsla av att 

församlingsborna inte kände till och för-

stod Gustafs stora musikaliska gåva.  

Varje år anordnades musikgudstjänster 

med kör, orgel och instrumentalister och 

då framfördes alltid nya kompositioner 

som Gustaf stod bakom. 

 

Ingvar hade tänkt sig ett provår men det 

blev i stället många fler i Åby försam-

ling, varav tio år tillsammans med Gustaf 

Bjarnegård. Ingvar säger att Gustaf var 

en oerhört begåvad och kompetent per-

son. Han var en förebild när det gällde 

ledarskap. Gustaf förstod sig på männi-

skor och visste vad han höll på med. Han 

mötte alltid människor ”där de var”. 

 

Ingvar avslutar vårt samtal med orden: 

”Gustaf var en otroligt speciell person 

och att få tillbringa sina första tio år i 

yrkeslivet med honom var en stor yn-

nest”. 

 

Marianne Bram 

Ingvar Jandersson vid orgeln i Åby kyrka 

Foto: Clas Axelsson 

Konfirmation 

En chans du inte får missa! 

Våra konfirmander 
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Nu tändas tusen juleljus 
 

Det var några år i mitten av sextiotalet 

då vintern kom tidigt med kyla och snö. 

Redan vid advent var marken täckt av 

ett tjockt snölager.  Vi barn byggde 

snökojor, hade snöbollskrig, åkte skidor 

och njöt av varje stund av vinterväder. I 

skolan sjöng vi julsånger. ”Nu tändas 

tusen juleljus” var min 

favorit. 

 

En eftermiddag var vi några 

stycken som samlades för att 

åka skidor i Jansons Hage. 

Där hade vi hitta en bra 

backe som hade ett naturligt 

gupp där man kund göra ett 

litet luft-skutt om farten var 

tillräcklig. Vi tyckte vi 

kunde flyga. Några korta 

sekunder i full fart i backen, 

sen var det till att traska 

uppåt igen. För att få riktigt 

bra glid under skidorna val-

lade vi med stearinljus. 

 

Mörkret började falla och en efter en av 

mina kamrater begav sig hemåt.  Till slut 

var jag ensam kvar, men jag ville inte sluta 

åka än: ”Bara ett åk till, och så ett åk till, 

åh, vad det är härligt. Tänk att jag kan 

flyga!”  
 

Slutligen hade mörkret blivit så kompakt 

att jag inte kunde se någonting. Jag var 

tvungen att ge mig av. När jag kom ut på 

plan mark märkte jag att vädret hade slagit 

om. Det hade blivit milt, under mina ski-

dor fastnade tjocka sjok av snö. Här 

hjälpte inte ens sterinljus. Jag fick ta av 

mig skidorna och bära dem i famnen. I den 

kolsvarta kvällen pulsade jag fram i snön 

åt det håll jag trodde vägen fanns.  

Tungt var det att gå och ingenting såg jag. 

Med jämna mellanrum fick jag lov att 

stanna och pusta. 
 

Då plötsligt tyckte jag mig höra något ini-

från den mörka skogen. Det lät som ett 

dovt morrande. Skräckens iskalla hand tog 

ett hårt grepp om min hals. Jag var överty-

gad om att det var något där i mörkret som 

bara väntade på ett lämpligt tillfälle att 

kasta sig över mig. Jag tänkte:” Nu ska jag 

dö, här ska mitt liv ta slut, snart ska det 

störta fram något hemskt ur de mörka 

skuggorna och hugga tänderna i mig, 

hjälp!” 

 

Jag var ju ändå tvungen att 

pulsa vidare, och då bör-

jade jag med darrande 

stämma nynna tyst för mig 

själv ”Nu tändas tusen 

juleljus”. Det kändes lite 

bättre för en stund, men så 

var ljudet där igen. Jag 

höjde rösten, ”Och över 

stad och land ikväll”, 

skräcken vek åter undan 

för ett ögonblick, men 

snart tog den ett ännu hår-

dare grepp om mig. Nu 

vrålade jag i högan sky: 

”Du stjärna över Betlehem 

o låt DITT MILDALJUS!!” 

Rösten sprack i falsett:” FÅ LYSA IN 

MED HOPP OCH FRIIID!!!” 

Så tystnade jag tvärt. 

 

För då, just då, kunde jag ana ett svagt 

ljussken i fjärran. Nu hade jag något att ta 

sikte på. Jag stretade vidare. Ljuset sken 

klarare och klarare, och fick min skräck att 

blekna bort mer och mer. 

 

Övertygad om att det var Gud som tänt en 

Betlehemsstjärna för att rädda mig, vand-

rade jag vidare alltmer kavat, till dess jag 

var i säkerhet. 
 

I vuxen ålder har jag många gånger tänkt 

tillbaka på den här händelsen. Tidigare har 

jag nyktert  konstaterat att det är bra med 

gatlysen, för det var det som det handlade 

om, ljuset i fjärran var ett gatlyse vid   

Mogatan, ditplacerat av kommunen och 

inte av Gud.  

 

Bild: Clas 

Axelsson 
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Bebisarna Tintin och Luna  besöker "Lek 

& Fika för hela familjen" i Röda huset, 

Åbygården. Träffarna hålls torsdagar 

mellan klockan 10.00 och 11.00 varje 

vecka utom under skollov. 

Barngrupperna i Röda huset, Åbygården 

målade änglar till Alla helgons dag och 

förebilden var ängeln på bron som vakar 

över två barn. Barnen målade till musik 

av Mozart. Resultatet ser ni här. Och den 

som tittar noga ser att även änglar borstar 

tänderna...  

Titta in i Röda huset 

 

Men på senare tid har jag börjat tänka an-

norlunda. Måste det alltid vara så att det  

handlar om himmelskt lysande stjärnor 

och andra pampiga ljusfenomen när Gud 

är i farten? Kan inte ett vanligt gatlyse få 

duga det också? Någon enstaka gång? 

 

Jag känner allt starkare att det ändå var 

Gud som låg bakom att ett enkelt gatlyse 

fick göra tjänst som Betlehemsstjärna, för 

en liten rädd grabb med skidorna i fam-

nen, en mörk vinterkväll i mitten av sex-

tiotalet. 

 

Hur som helst så fungerar sången ”Nu 

tändas tusen juleljus” fortfarande bra för 

mig när det gäller att driva rädsla och 

mörka tankar på flykten. 

 

Clas Axelsson 
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Antalet människor i Kalmar som  

lever i fattigdom ökar. Vårt välfärds-

system krackelerar.  

 

Sveriges Stads-missioners kartläggning 

av fattigdomsutvecklingen i Sverige, 

”Stadens fattiga”, visar att majoriteten 

av de människor som söker sig till våra 

organisationer har rätt till stöd från det 

allmänna.  

 

Ändå tvingas de be Stadsmissionen om 

hjälp med en kasse mat eller en varm 

jacka. Så utsatt är situationen för 

många av dem som länge varit bero-

ende av ekonomiskt bistånd eller de 

som fallit mellan stolarna i Sverige, i 

Kalmar, idag. 

 

Kalmar Stadsmission möter dagligen 

människor som lever i stor social och 

ekonomisk utsatthet och i utanförskap. 

Vi möter ensamstående mammor och 

pap-por med barn, äldre som inte får 

pensionen att räcka till, människor med 

missbruk och psykisk ohälsa.  

 

Alla har det gemensamt är att de inte 

får sina sociala rättigheter tillgodo-

sedda. Många är dessutom ensamma, 

tack vare sin utsatthet.  

 

Perioden kring jul och nyår är ofta extra 

jobbig för människor som hamnat i just 

utanförskap. Ensamheten blir större och 

tydligare. Hjälp oss hjälpa och bjuda in 

fler i gemenskapen.  

 

Hos oss är alla välkomna och lika!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God jul & Gott nytt År  

 
 
 
 

Susanne Lundström  
Direktor Kalmar Stadsmission 

Låt alla känna gemenskap i jul  

 

Kalmar Stadsmission är ett  
välkänt begrepp i vår bygd.   

På det här uppslaget  kan Du 
läsa mer om deras  

verksamheter. 
  

Ta tillfället i akt att ge en gåva 
till Stadsmissionens insamling 

i samband med julen. 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       
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Kalmar Stadsmissions insamling inför och i samband med 
julen är viktig för våra verksamheter 
 

Tack vare din gåva… 
 

...kan vi möta nya människor. Under 2016 erbjöd vi mer är 60 000 samtal över en kopp 

kaffe. Något enkelt, som ändå kan göra stor skillnad och innebära nya möjligheter. 
 

...har vi möjlighet att bidra med en matkasse till den familj som har tomt i skafferiet och 

kylen. 
 

...kan vi erbjuda arbetsträning i våra verksamheter. Det är ofta 

första steget in i innanförskapet. 
 

...kan Kalmar Stadsmissions Lotsen servera frukost till de som 

inte ätit på länge. 
 

...kan vi skapa en arena för människor som ingen annan ser.  

Ge uppmärksamhet, en kram och värme 
 

…kan våra insamlade kläder värma frusna fötter och händer. 

Ett par vantar eller en mössa gör i vissa fall större skillnad än 

man tror. 
 

...kan vi bjuda in till julaftonsfirande och gemenskap. 
 

Din gåva gör skillnad.   
PG/Swish 9011388  #mänskligarekalmar 
 

Tack på förhand! 
 

Kalmar Stadsmission Second Hand och Kalmar Stadsmission Garderoben har 

öppnat den nya butiken på Amerikavägen 1, berättar Anna Adbring, föreståndare 

Kalmar Stadsmission Garderoben.  
 

Vi ser fram mot att ta emot 

våra kunder i nya lokaler, 

men att även på ett mycket 

enklare sätt ta emot alla 

saker som vänliga männi-

skor ger oss, saker som vi 

kan sälja i våra butiker. För 

det är genom de gåvor vi 

får som vi sedan säljer, som 

Kalmar Stadsmission kan 

göra skillnad för människor 

som har det svårt, säger Ulf 

Irebring, föreståndare på 

Kalmar Stadsmission  

         Second Hand.  

Äntligen har vi öppnat på Amerikavägen 

Jul i butiken 

Ulf Irebring och Anna 

Adbring hälsar välkom-

men till Kalmar Stads-

mission Second Hand 

och Kalmar Stads-

mission Garderoben 

 
 

Ingegerd Petersson  

insamlingsansvarig 
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Med en liten peng och ett stort mått av 

fantasi har barnlokalerna i Mariagården 

försetts med en liten mysig samlings-

hörna. Ett stökigt förråd har förvandlats 

till en plats för lite lugn, som både vi och 

barnen gillar. 

Ett par bortgallrade grenar, några papp-

rör, lite färg och så fick vi ett par träd 

som det nu svävar änglar i, som barnen 

har gjort 

I verksamheten med de yngre barnen, 

Kyrkdaxarna,  ägnar vi hösten åt Frälsar-

kransen. Det är ett ekumeniskt radband 

med olikfärgade pärlor, tänkta för medi-

tation och bön. Barnen får en pärla varje 

gång vi ses och de är så nyfikna på vad 

pärlorna betyder. Den finaste är Guds-

pärlan i guld. 
 

Kyrkkulan har ett material som heter Bar-

nens agenda. Det följer kyrkoårets sönda-

gar. Vi har pratat om Sakaios, Noah och 

Josef och hans bröder. Efter samlingen 

målar barnen en bild av berättelsen och 

sätter in i en bok, som blir deras egen, när 

året är slut. 
 

Vi pysslar en hel del också. Det har blivit 

fina självporträtt, mysiga ljuslyktor och 

både änglar och fladdermöss. Barnen är 

kreativa och gillar pysslet. En nyhet för i 

år är också att vi bjuder på ett litet mel-

lanmål eller frukt, innan vi skiljs åt. 
 

Våren avslutade vi med en bussresa till 

barnens gård. Den gör vi gärna om. För-

äldrar, och syskon hade en mysig dag i 

bassängerna och bland lekredskapen och 

djuren på Viet utanför Karlskrona. Den 

resan gör vi gärna om.  
…….. 
I höst har Reflex  återuppstått. Vi ses på  

tisdagseftermiddagarna. Vi bakar, leker, 

sjunger och pysslar och nu hoppas vi att 

den här gruppen ska kunna överraska 

församlingen till första advent. Missa inte 

det! 
 

Familjekul kom igång lite sent under hös-

ten. Birgitta Strümpel har gått in och tagit 

hand om de allra yngsta församlingsmed-

lemmarna och deras föräldrar på ons-

dagsförmiddagarna. Det är en öppen 

verksamhet. Ingen föranmälan. Det bjuds 

på musik, sång, enkel  fika och mys. 
 

Våra övriga barngrupper är fulla och vi 

har upprättat kölista. Vill du vara med på 

kölistan och samtidigt få de utskick vi 

gör om barnverksamheten, så hör av dig 

till mig. 

Agneta Adeen 

pedagog i Ryssby 
 

Full rulle på barnverksamheten i Mariagården 

Änglarna som  

barnen tillverkat. 

Full koncentration vid pysselbordet 
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Martin Luther 
Reformationsåret 2017 
 

För 500 år sedan inledde Martin Luther  

reformationen. Detta kommer på olika 

sätt att uppmärksammas i våra kyrkor. 

  

Mer information kommer. 
 

 

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  
 

Pedagog 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  
 

Pedagog 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 Mia Wahrén 

Vik församlingshemsvärdinna   

Ina Danielsson 

kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se  
 

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:kristina.danielsson2@svenskakyrkan.se
mailto:birgitta.linden@svenskakyrkan.se
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MORGONBÖN: Ryssby fredagar kl. 9 i kyrkans sidokapell.  
VECKOMÄSSA: Åby kyrka, Mariakapellet tisdagar kl. 19.00 
 

KYRKSKJUTS: Ryssby: Anmäl till vaktmästaren senast fredag före lunch  
070-602 45 90 
Åby: Kostnad  för färdtjänst ersättes genom kontakt med pastorsexp. 60636      
torsdag: kl. 10.00 i samlingssalen. 
 

ANDAKTER ENLIDEN  3 dec, 20 dec 10.30 
 

För 
ANDAKTER ÄRINGEN  och TRÄFFAR DAGLEDIGA MARIAGÅRDEN   
Se predikoturer, hemsidan och anslag 

 

Se även tidningarnas predikoturer! Ändringar kan förekomma. 

27 nov 1 i Advent Adventsmässa 10 KK Familjemässa 10 BG MK KK 
APG 29 Calmare Brazz  

4 dec 2 i Advent Mässa 10 Gudstjänst Nickebo 14 

11 dec 3 i Advent Luciagudstjänst 17 Mässa 10 

13 dec Luciadagen  Luciagudstjänst 18.30 BG MK 
APG 

18 dec 4 i Advent Mässa 10 Julsångsgudstjänst 18  KK 

24 dec  Julafton Samling vid krubban 10 
 
Julnattsmässa 23 KK 

Samling vid krubban 10  
BG MK 
Julbön 17 Manskör 

25 dec Juldagen  Julotta 7 KK 

26 dec Annandag Jul                                                       Mässa i Åby 10,  sammanlyst 

31 dec Nyårsafton Nyårsbön 15 Musik  

1 jan Nyårsdagen                                                       Mässa i Åby 11, sammanlyst  

6 jan Trettondedag Jul Ljusmässa 16 Julspelsgudstjänst 16 MK KK 

8 jan 1 e Trettonded Mässa 10 Mässa 16 

15 jan 2 e Trettonded Mässa 16 Gudstjänst 10 

22 jan 3 e Trettonded Ekumenisk Mässa Kalmar Domkyrka 11, sammanlyst 

29 jan 4 e Trettonded Mässa 10 Gudstjänst 16 

5 feb Kyndelsmässod Familjegudstjänst 16 Ljusmässa 16 KK 

12 feb Septuagesima Mässa 16 Gudstjänst 10 

19 feb Sexagesima Mässa 10 Mässa 16 

26 feb Fastlagssöndagen Mässa 16 Mässa 10 

1 mars Askonsdagen Askonsdagsmässa 19  

         RYSSBY                       ÅBY 
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Enkät gudstjänsttider  
 

Provperioden för gudstjänsttiderna kl.10.00 och kl.16.00 i våra kyrkor av-

slutas sö den 26 feb 2017.  

Vi  behöver dock veta redan i januari hur ni upplevt tiderna.  

Har t.ex. olika tider varannan vecka i respektive kyrka varit bra för dig?  

 

Vi är tacksamma för svar på nedanstående fråga. Klipp ur talongen och 

lägg den i någon av församlingarnas brevlådor vid Mariagården respektive 

Åbygården. Det går också bra att lämna den i vapenhuset i Ryssby alt Åby 

kyrka.  

 

Din församling frågar:  

 

Vilken tid passar det dig bäst att fira söndagens mässa/gudstjänst?  

 

kl.09.30  

 

kl.10.00 

  

kl.11.00  

 

Ditt eget förslag:  

(motivera gärna)  

 

Min hemförsamling är________________________________  

Församlingsråden i Ryssby och Åby  

 

Lämna gärna fler synpunkter: 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

kl.14.00  

 

kl.16.00  

 

kl.17.00  
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PYSSEL! 
Pingvin- 

vännerna  

väntar! 

 
 

Rebus! 

T 
 

 

V D 
V V 

V 

V 
V V 

  

Hitta åtta olikheter 

Nyss fanns här tre ungar,  
nu är de borta.  

Hjälp mig hitta dem! 
 

www.svenskakyrkan.se/ryssby-aby       


