NORRKÖPING

KRISTENSAMFUNDET

HÖSTEN 2018

GUDSTJÄNSTER
Människovigningens Handling kl.10.15
söndagar 30/9, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12

HÖGTIDSSTUND
För de socialterapeutiska
verksamheterna på Ensjöholm
kl.15.00
14/10 och 4/11

september
Sö 30/9 kl.11.45 Vårt själsliv utsätts för ett
inre klimathot – ”bygg dig en ark!” (1 Mos. 3:14)

november
Sö 18/11 Obs! kl. 12.00
Ljus i höstens mörker
högtidsstund med eurytmi och dikt: Texter ur
Mysteriedramerna och veckospråken, dikt och
musik. Medverkande bl.a. Charlotte VeberKrantz, Göran Krantz samt Torbjörn Toftgård
vid pianot.
Kultisk högtidsstund i anslutning till det konst-

oktober
Sö 14/10 kl. 11.45 Trosbekännelsen – Genom
honom kan den helande anden verka… inledning
till samtal, Felix Nieriker
november
Sö 4/11 kl. 11.30 Extraordinärt församlingsmöte
(nya stadgar), därefter samtal kring vår
församlings utvecklingspotential

närliga programmet
december
Sö 2/12 Första advent.
kl. 11.45 Natten – källsprång till nytt liv I

Studiegrupp
kring boken ”Samtal med Änglar” av
Gitta Mallasz. Varannan onsdag,
kl. 15.00. Nya deltagare kan hävända

Söndagens evangelium
30/9 Matt. 22
18/11 Upp. 21
14/10 Upp. 1:9-20 2/12 Luk. 21:25-36
4/11 Upp. 7:9-17
16/12 Luk. 1:26-38

sig till Bodil Pedersen,
tel. 0121-30353/ mob. 073 100 19 39

Kontakt
Präst: Felix Nieriker, tfn 073 67 93 211, felix.nieriker@gmail.com
Info: Christel Andersson, tfn 011-16 48 54
Kassör: Olle Andersson, ollea@comhem.se
Adress: Helgeandskapellet, Helgeandsgatan 8, 602 41 Norrköping
Bankgiro: BG: 338-2454

i september 2018

Kära vänner i Kristensamfundet i Norrköping!
Äntligen föreligger församlingens höstprogram.
Extraordinärt församlingsmöte
Den 4 november inbjuder vi till ett extraordinärt församlingsmöte. Varför? Jo, Kristensamfundet i
Norrköping behöver stadgar som avspeglar verksamhetens karaktär i juridiska termer, vilka på ett
bra sätt står i relation till det som gäller för Trossamfund i Sverige. Ett förberedande stadgearbete
har pågått och resultatet läggs fram på mötet den 4 november för ett godkännande genom
församlingen. I ett nästa steg kommer församlingen att registreras som trossamfund hos
Kammarkollegiet. Det känns angeläget att så många som möjligt – både medlemmar och andra
intresserade – är med i detta möte, som ska vara ganska kort.
Samtal
I anslutning till det vill vi gärna ha ett samtal om vår församlings utvecklingspotential, dvs. om
dolda, slumrande förmågor som väntar på att spira fram. Frågor som vi annars ställer till oss själva:
Behövs vi? För vem? Finns vi, syns vi? Kan vi få nya vänner?
Eurytmi med Carlotte Veber Krantz
Vi är glada för att vi åter får ett konstnärligt framförande till skänks med eurytmi och musik,
söndagen den 18 november kl.12.00. Ett detaljerat program kommer senare.
Besök
Den tredje söndagen i advent, den 16 december, får vi besök av Carl van der Weyden, som leder
oss in i en stillsam stund inför den annalkande julen.
Julspel
Vi hoppas, hoppas att julspelskompaniet även i år överraskar oss inför julen, vem vet…

Meddelande angående GDPR
Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR har vi i Kristensamfundet i Norrköping sett över
våra rutiner för lagring och hantering av personuppgifter. GDPR – eller dataskyddsförordningen –
handlar om ett ökat skydd av personlig integritet och innebär en begränsning för hur företag och
organisationer får lagra uppgifter.
För att vi ska kunna skicka dig aktuell information, som exempelvis nyhetsbrev och program, lagrar
vi de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss. Den rättsliga grunden för lagringen är ditt
samtycke. Du har när som helst rätt att begära ut lagade uppgifter eller kräva att de ska raderas ur
vår lista. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Olle Andersson,
ollea@comhem.se

Önskar du att inte längre få våra utskick till dig meddelar du helt enkelt detta till Olle.

