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september  
Sö 27/9 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 ”Själens djup?” samtal med 

inledning, Felix Nieriker 

kl. 14.00 ”Gullock och de tre björnarna” 

Dockteater för barn från 2-99 år 

oktober 

Sö 11/10 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 ”Om Människovigningens 

Handling”, del II: Rudolf Steiner som 

vägberedare, inledning Felix Nieriker 

Sö 25/10 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 ”Tema: altarbilden och 

altarbakgrund.” Idéer, samtal, 

bildbetraktelser 

oktober/november  

30/10 – 1/11 Vänskapsmöte, program, se 

baksidan Anmälan till Dagny, 011-13 30 13 

systerdagny@hotmail.com 

 

 

 

GUDSTJÄNSTER 
Människovigningens Handling,  

söndagar  kl.10.15,  

samt lördag 31/10 kl. 09.00 
 

HÖGTIDSSTUND  
För de socialterapeutiska 

verksamheterna på Ensjöholm 

kl.15.00  

25 okt  
 

Söndagens evangelium      

27/9 Luk. 7                1/11 Upp. 7   

11/10 Matt. 22           15/11 Upp. 21 

25/10 Upp. 1              29/11 Luk. 21:25-33 

1/10 Upp: 3                 13/12 Luk. 1:26-36  

           
 

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 

 

Lö 31/10, obs tiden! 

kl. 09.00 Människovigningens Handling 

november 

Sö 1/11 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 Betraktelse till allhelgonahelgen 

genom en av gästande präster 

Sö 15/11 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45 Inledning till samtal, tema 

meddelas senare, Felix Nieriker 

Sö 29/11 första adventssöndagen 

kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45-ca. 15.00 Rafael från Urbino, 

för 500 år sedan dog han i Rom. Vi vill 

minnas honom med bl.a. levnadsteckning, 

bilder, ev. skissa. Förtäring. 

december 

Sö. 13 december, Luciadagen 

kl. 11.45 En ljus-stund för små och 

stora med adventsgott, musik och 

berättelse. 
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Kristensamfundet i Norrköping 

27 september – 13 december 2020 

Kära vänner, 

Vår verksamhet under höstterminen börjar med två bidrag i Norrköpings kulturvecka. 

Onsdagen den 23 september kl. 18.00 i Kristensamfundet ett föredrag av Felix Nieriker 

med temat "Om stillheten i tidens storm och om dina trogna influensers: tro, hopp och kärlek" 

och söndagen, 27 september kl. 14.00 - ger Korpteatern med Karen och Gunnar 

"Gullock och de tre björnarna". för barn från 2 till 99 år. Fritt inträde. 

Båda evenemang äger rum i vårt kapell. 

Sprid gärna om båda evenemang till era bekanta och vänner!!  

Vänskapsmötet, 30-31 oktober, programförslag 

fredag 17,00 soppa, 18.00 kort inledning genom en av prästerna, därefter inlägg från församlingarna 

med det som är aktuellt just nu.  

kultisk avslutning, klar 20.30 

lördag, 9.00 Människovigningens Handling 

10.00 kaffe med tilltugg 

11.00 inledning  och samtal kring huvudtemat "friden - var är den?" 

12.30- 13.00 sång/ förberedelse till lunchen 

13.00 lunch 

14.00 Konstnärligt i grupp: målning, eurytmi, lykttillverkning, vid behov även en samtalsgrupp, sedan 

eventuellt paus för fria samtal. 

16.00-16.30 folkdans för alla 

16.30-18.00 Samtal kring temat och framåtblick till mötet 2021 

kultisk avslutning  

enbart vegetarisk mat serveras.Anmälan till Olle Andersson, Dagsbergsvägen 6A, 603 50 Norrköping, 

ollea@comhem.se Vi är tacksamma några kan erbjuda sängplatser till våra vänner för natten mellan fredag och 

lördag, 30/31 oktober. Anmäl gärna antal sängplatser till Dagny, systerdagny@hotmail.com, 011-13 30 13 

-  Första adventssöndagen 29 nov. kl. 11.45 – ca 15.00, Rafael från Urbino 1483-1520 

För 500 år sedan dog han, 37 år gammal i Rom. Vi vill minnas denna ”världsmakt”( Hermann Grimm) 

med en levnadsteckning, bläddra och fördjupa oss i bilder, berätta om dem och varför inte själv 

skissa? Vem ordnar med lite förtäring när vi blir sugna på något varmt? Framåt tre-halv fyra blir vi 

klara.
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