KRISTENSAMFUNDET
NORRKÖPING

VINTERN 2018/19

GUDSTJÄNSTER
Människovigningens Handling,
sön- och helgdagar (se nedan) kl. 10.15
samt tisdag, 1 januari 2019
kl. 10.15

HÖGTIDSSTUND
För de socialterapeutiska
verksamheterna på Ensjöholm
kl.15.00: 20/1, 24/2 och 24/3

december
Sö 16/12 kl. 11.45 Den sårade ängeln,
föredrag, Ylwa Breidenstein

januari forts.

Ons, 19/12
kl. 18.00 Paradisspelet, kl 19.00 Herdespelet
Framfört av Julspelskompaniet i Järna
Frivilliga bidrag!
Må 24/12 kl. 24 Människovigningens Handling
vid midnatt
Ti 25/12 kl. 8.00 Människovigningens Handling
i gryningen
Ti 25/12 kl.10.15 Människovigningens Handling
på dagen
januari
Ti 1/1 kl. 10.15 Människovigningens Handling
kl. 11.45 Trevligt samkväm i jultid
Sö 6/1 10.15 Människovigningens Handling
kl. 12.30 ”Trettondagsstjernan”
Ett sångspel (detaljer, se baksidan)

Sö 20/1 kl. 11.45 Nattens och sömnens betydelse –
inledning till samtal, Felix Nieriker
februari
Sö 10/2 kl. 11.45 Poesi på flykt -

R. Ausländer, P. Celan, N. Sachs
föredrag, Carl van der Weyden
Sö 24/2 kl. 11.45 Trosbekännelsen – ”Samfund,
vars….” inledning till samtal Felix Nieriker
mars
Lö/Sö 9-10/3 ännu öppet och under förberedelse:
Helg med vänner från Göteborgs församling,
Per Andersen, Felix Nieriker
Sö 24/3 Första passionssöndag
kl. 11.45 Evangeliet och vardagen inledning till
samtal, Felix Nieriker

Studiegrupp

Söndagens evangelium

kring boken ”Samtal med Änglar” av

16/12 Luk 1:26-38
24/12 Matt 1
25/12 Luk 2:1-20
25/12 Joh. 21
1/1 Joh. 1: 1-18

Gitta Mallasz. Hör gärna av dig till
Bodil Pedersen angående platsen och
mötestiderna. Även nya är välkomna!
tel. 0121-30353/ mob. 073 100 19 39

6/1 Matt. 2:1-12
20/1 Luk. 2:41-52
10/2 Luk. 6:6-11
24/2 Matt 20:1-16
10/3 Matt 4:1-11
24/3 Luk.11:14-36

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

v g vänd!

Kära vänner,
Paradis- och Herdespel
Julspelskompaniet vill åter gästa vår församling bara några dagar före jul, onsdagen
den 19 december. Vi får vara med om Paradisspelet, obs! kl.18.00. Efter en paus
följer Herdespelet kl. 19.00. Väldigt små barn kan göra något annat under
paradisspelet.
”Trettondagsstjernan” den 6 januari kl. 12.30
Vi får vara med om ett härligt sångspel för hela familjen, små och stora är mycket
välkomna och alla får vara med och sjunga!
Så här berättar Karen och Gunnar:
”Att ”gå med stjärnan” är en tradition med rötter i de medeltida städerna. Djäknarna
(studenterna) innehade privilegiet att gå runt i staden och sjunga julsånger och på så
vis tjäna ihop sitt uppehälle under jullovet. Den förste i följet bar på en stjärna–
därav namnet ”stjärngossar”. Privilegiet började gälla på ”Heliga Lucias dag” alltså den
13 december – därför kallades de också för ”lussegossar”. Fram till trekonungafesten
(trettondag jul), fick de gå men sedan tog studierna vid igen.
Så småningom spred sig bruket till landsbygden och blev nu ett sätt för byarnas
ungdomar att samla in mat och dryck till egna julfester. Ett ”stjärnfölje” kunde vara
en brokig samling – de tre kungarna (vise männen) med sina toppiga strutar fanns
alltid med, kanske en grym Herodes och alltid en Judas med pungen – det var han som
samlade ihop gåvorna! Men där fanns också ibland en bock, och självklart
stjärnbäraren. Det hände också att man hade med en liten vitklädd flicka som
änglagestalt - kanske föregångaren till vår Lucia...”
Frivilliga bidrag!
Medverkande: Musikgruppen KORP, Karen Petersen och Gunnar Nordlinder med
vännerna Monica Schön, Henrik Schön samt Eva Nordh-Furenhed. (Sång, fiol,
munspel, hummel, trumma, gitarr och flöjter).
Den 16 december får församlingen besök av Ylwa Breidenstein och 10 februari av
Carl van der Weyden.
Helgen 9-10 mars får vi eventuellt besök av några vänner från församlingen i
Göteborg. Närmare program med Per A. och Felix N. kommer senare.
***
Mysteriedramavecka
25 - 30 juni 2019 på Kulturhuset i Järna. ”Väktaren vid tröskeln” och ”Själarna
vaknar”.
Östersjökonferens
Även i år blir det en sommarkonferens på Davide, 26 juli - 2 augusti 2019.
Närmare program kommer senare.
v g vänd!

