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Veckans evangelium     
29/3 Joh. 8                 12/4 Mar. 16 

5/4 Matt. 21:1-11         26/4 Joh. 10:10-29 

10/4 Joh. 19:1-16         10/5 Joh.16:1-33 

11/4 Joh. 19:16-42       31/5 Joh. 14:23-31 

                                    14/6 Joh. 4:1-26 

    
 

mars 

Sö 29/3  

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl 11.45 Församlingens årsmöte+smörgåstårta 

april 

Palmsöndag, 5/4 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

Skärtorsdag, 9/4 

kl. 17.00 En högtidsstund för alla: 

Betraktelse: ”I världen kommer ni i trångmål – 

men jag har övervunnit världen” (Joh.16) 

Felix Nieriker 

Musik, sång, högtidlig avslutning 

Fr 10/4 Långfredag 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 gemensam läsning av passionsevangeliet 

Lö 11/4 Påskafton  

kl.10.15 Människovigningens Handling 

Sö 12/4 Påskdagen 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 ”Påsk, nya himmelskrafter på jorden” 

inledning till samtal, Felix Nieriker 

 

 

 

 

 

forts. april 

Sö 26/4 

kl. 10.15 Människovigningens Handling  

kl.11.45 Rafael från Urbino 1483-1520 

(se baksidan) 

maj 

Sö 10/5  

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl.11.45 ”Hör, den som har öron!”  

Bidrag och samtal om ett tema som står 

centralt i vårt vardagsliv, Per Andersen 

Sö 31/5 Pingstdagen 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl.11.45 ”Är du beredd? Något vill överraska 

dig!” ett pingstsamtal, inledning Felix Nieriker 

 

Juni 

Sö 14/6 

kl. 10.15 Människovigningens Handling,  

Utflykt till Brixelgården, skulpturmuseum vid 

Hjälmaren (se baksidan) 

 

GUDSTJÄNSTER 
Människovigningens Handling,  

Sön- och helgdagar (se nedan)   kl.10.15 
 

HÖGTIDSSTUND 
För de socialterapeutiska 

verksamheterna på Ensjöholm 

kl.15.00, 19/4 och 31/5  
 

Studiegruppen med Bodil håller på att 

avsluta boken ”Samtal med Änglar”. 

Gruppen eftersträvar att komma igång 

med nytt tema efter sommarpausen. 

Hör gärna av dig till Bodil om du är 

intresserad! 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 

hemsida: www.kristensamfundet.se 
 

mailto:felix.nieriker@gmail.com
mailto:ollea@comhem.se


Kristensamfundet i Norrköping 

mars – juni 2020 

Kära vänner, 

Vi gläder oss väldigt mycket över att få presentera ett rikt program för våren.  

Det viktigaste är att vi under stilla veckan kommer att fira Människovigningens Handling 

oftare än hittills: alltid kl. 10.15, på palmsöndagen, långfredagen, påskaftonen och 

påskdagen. Vi vill göra det alldeles särskilt för våra vänner i andra delar av världen, där det 

inte längre går att fira gudstjänsten p.g.a. restriktioner. Det kan bli så även hos oss men än 

så länge finns det inget som inskränker vår verksamhet. 

Vi kommer tills vidare att hålla Människovigningens Handling utan att bröd och vin delas ut 

vid altaret – det kan ge anledning att förbinda sig med Kristus genom en mer spirituell-

innerlig närvaro i det sakramentala skeendet. 

Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv och riktlinjer när det gäller Coronaviruset. 

Verksamheten anpassas efter rådande rekommendationer om hygien och städning. Vi ber 

också våra besökare att ta ansvar och visa hänsyn när det gäller smittorisken.  

Återbud Ulrika Tornberg 
Ulrika kommer mycket gärna att berätta om sitt litterära verk kring hennes föräldrar, men 
vid ett senare tillfälle, möjligen hösten 2020. 
 
Skärtorsdagen, 9 april kl 17.00 
En stilla aftonstund för alla intresserade, även ungdomar, inleds med en betraktelse: ”I 
världen kommer ni i trångmål – men jag har övervunnit världen”. Vi sjunger, lyssnar till 
musik och får delta i en högtidlig avslutning med läsning och musik. 
  
Långfredagen, 10 april 
Efter Människovigningens Handling kommer vi att läsa ord ur passionsevangelierna, 
ledsagad av musikaliska klanger.  

Söndagen 26 april, kl. 11.45 – ca 15.00, Rafael från Urbino 1483-1520 

På långfredagen för 500 år sedan dog han, 37 år gammal i Rom. Vi vill minnas denna 
”världsmakt”( Hermann Grimm) med en levnadsteckning, bläddra bland bilderna, berätta 
om dem och varför inte själv skissa? Vem ordnar med något att spisa när vi blir sugna på 
något varmt? Framåt tre-halv fyra blir vi klara. 

Söndagen, 10 maj får församlingen besök av Per Andersen, präst i Stockholm. 
 
Utflykt 
Söndagen, den 14 juni, en vecka innan midsommar har vi planerat en utflykt till 
Brixelgården under Lars Lindman-Backius ledning. Richard Brixel (1943-2019) var en 
internationell känd skulptör. I parken på Brixelgården, vid Hjälmarens strand, söder om 
Arboga, får vi uppleva en underbar syntes mellan skulptur och natur. Vi tar med picnic, vill 
jag lova! www.brixel.com   

http://www.brixel.com/

