KRISTENSAMFUNDET
NORRKÖPING

HÖSTEN 2019
HÖGTIDSSTUND
För de socialterapeutiska
verksamheterna på Ensjöholm
kl.15.00
20 okt och 1 december

GUDSTJÄNSTER
Människovigningens Handling,
söndagar kl.10.15

september
Sö 15/9

kl. 10.15 Människovigningens Handling

november forts.
Sö 17/11
10.15 Människovigningens Handling
kl. 12.00 klanger och ord som ger liv högtidsstund med eurytmi, musik och
dikt: Texter av Rudolf Steiner och Dag
Hammarskjöld. Medverkande bl.a.
Charlotte Veber-Krantz, Göran Krantz.
Närmare program kommer senare.
Kultisk högtidsstund i anslutning till det

kl. 11.45 Italien – en återblick med

konstnärliga programmet.

kl. 10.15 Människovigningens Handling
kl. 11.45 Om änglars och demoners
verkan i tiden
anförande, Felix Nieriker
oktober
Sö 20/10

bilder, berättelser, smakupplevelser
och, och … Alla är hjärtligt välkomna!

december

november

Sö 1/12 första adventssöndagen

Sö 3/11

kl. 10.15 Människovigningens Handling

kl. 10.15 Människovigningens Handling

kl. 11.45 Gabriel – Rafael –

kl. 11.45 Den osynliga församlingen

Uriel - Mikael

Vi minns vännerna i anden. Närmare

adventsbetraktelse Felix Nieriker

program kommer senare.
Söndagens evangelium
15/9 Matt. 6:19-34 17/11 Upp. 21
20/10 Upp. 1:9-20 1/12 Luk. 21:25-36
3/11 Upp. 7:9-17
15/12 Luk. 1:26-38

Studiegruppen
kring boken ”Samtal med Änglar” av
Gitta Mallasz, träffas varannan
onsdag i Folkuniversitetets lokal
kl. 14. Hör gärna av dig till Bodil
Petersen, mob. 073 100 19 39.
ta programutskick.

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
www.kristensamfundet.se
Bankgiro: BG: 338-2454

Kristensamfundet i Norrköping
15 september – 1 december 2019
Kära vänner,
Vi önskar varandra uppfyllda höstmånader!
Det kan vara befogat att noga följa händelserna i den stora världen – marken vi står på tycks vibrera mer
än vanligt. Detta utmanar unika mänskliga förmågor: att skapa ro och tillförsikt i det inre.
Söndagen den 20 oktober blir det Italien för hela slanten i ord, bild och smak. Alla är hjärtligt välkomna!!
Söndagen, den 17 november får vi åter besök av Charlotte Veber-Krantz och Göran Krantz. Tillsammans
med någon musiker kommer de att gestalta ett underbart eurytmiprogram med bl.a. ord av Rudolf Steiner
och Dag Hammarskjöld.
I sommarprogrammet berättade vi om ett vänskapsmöte för hela Kristensamfundet i Sverige som skulle
äga rum i Järna i mitten på oktober. Av olika anledningar blir detta möte flyttat till den
31 januari – 2 februari 2020.
Se texten nedan!

2022 – Etthundra år Kristensamfundet
Kristensamfundet i världen går ett stort jubileum till mötes: den 16 september 2022 fyller vi 100-år!
Vandringen mot det här stora jubileet har redan startat genom olika förberedelsegrupper och
initiativtagare. Ett sådant initiativ är att låta en jubileums-bok ”vandra” från församling till församling över
hela världen. Varje församling skriver in en hälsning i boken innan den lämnas vidare och i september 2022
ska den ha varit i alla Kristensamfundets församlingar.
I de länder där avståndet mellan församlingarna inte är så stort har man gått till fots eller cyklat med boken
för att överlämna den till grannförsamlingen. I höst kommer boken från Danmark till Sverige. Avstånden är
hos oss är lite för stora för att boken - och vi med den - ska kunna vandra runt överallt, istället hoppas vi
att de olika församlingarna kommer till boken. Järna bjuder därför in alla till
ett vänskapsmöte den 31 januari – 2 februari 2020 i Järna
där jubileumsboken kommer att vara hedersgäst! Reservera redan nu den här helgen, utförligare program
och information kommer i september!
Här kan man läsa mer om initiativet och på en karta följa bokens vandring:
http://www.pfingstfeuer-wanderung.org/

Kristensamfundet i Norden kommer sommaren 2021 att anordna ett möte/stevne.
Tid och plats meddelas senare.

