
v g vänd! 

KRISTENSAMFUNDET 

NORRKÖPING                                               VINTER 2020/21 
 

 

Jultiden:  

midnatt 24/12, kl 24.00; juldagen 25/12 kl.8.00 och  

kl.10.15; Annandag jul 26/12 kl.10.15, sedan 

alla helgdagar kl.10.15, vardagar kl.09.00 

t.o.m. Trettondagen, onsdag, 6 jan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Söndagens evangelium 

20/12 Fil. 4:4-9  

24/12 Matt. 1           

25/12 Luk 2:1-20  

25/12 Joh. 21  

1/1 Joh. 1: 1-18 

6/1 Matt. 2:1-21 

 10/1Matt. 2:1-21 

24/1 Joh. 2:1-11          

7/2 Luk. 8:1-18  

28/2 Matt. 17:1-9  

14/3 Joh.6:1-15 

28/3 Matt.21:1-11 
 

Januari 

On 6/1, kl. 10.15 Människovigningens Handling 

kl. 11.45, Trettondagsfest – Helgeandskapellets 

20-års dag – Hur blev det till, vigningen, vägen 

in i framtiden? 

 

Sö 10/1 kl. 10.15 Människovigningens Handling  

kl. 11.45 De tre konungarna och deras gåvor 

Betraktelse av Susanne Westh 

 

Sö 24/1 kl. 10.15 Människovigningens Handling  

kl. 11.45 Extra föreningsmöte: Fastställande av 

budgeten för 2021 

 

februari  

Sö 7/2, kl. 10.15  Människovigningens Handling 

 

 

forts. 7 feb  

kl. 11.45  Om Människovigningens Handling,  

del 3: Ordet i kulten, inledning Felix Nieriker 

 

Sö 28/2, kl. 10.15  Människovigningens Handling 

kl. 11.45 Om ett liv med bin Jos Schuylenburg 

berättar för oss om sina erfarenheter 

 

mars 

Sö 14/3 kl.10.15  Människovigningens Handling 

kl. 11.45 Om Människovigningens Handling,  

del 4: Evangeliets förkunnelse, 

inledning Felix Nieriker 

 

Sö 28/3 kl. 10.15 Människovigningens Handling  

kl. 11.45 Församlingens årsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUDSTJÄNSTER 

Människovigningens Handling,  

sön- och helgdagar (se nedan) kl. 10.15 

 
 

HÖGTIDSSTUND  
För de socialterapeutiska 

verksamheterna på Ensjöholm 

kl.15.00: 10/1, 7/2 och 14/3                                       
 

Studiearbete kring veckans evangelium 

torsdagar, kl. 17.00 -18.15 

28 jan, 4, 11, 18, 25 feb, samt 4 mars. 

 

 

 

Kontakt 

Präst: Felix Nieriker, tfn  073 67 93 211, felix.nieriker@gmail.com 

Info: Christel Andersson, tfn 011-16 48 54   

Kristensamfundet i Sverige, info samt nyhetsbrev: 

www.kristensamfundet.se  

Kassör: Olle Andersson, ollea@comhem.se 

 Helgeandskapellet, Helgeandsgatan 8 

Bankgiro: BG-konto: BG: 338-2454 
 

 

All coronainfo se  

programmets baksida! 

mailto:felix.nieriker@gmail.com
http://www.kristensamfundet.se/
mailto:ollea@comhem.se


v g vänd! 

Julinsamling 2020 

Kära vänner, 

En djupt rotad förnimmelse i våra själar vet att julen kommer även i år och sänker sina vita vingar ner över 

oss, helt oberoende av vad vi tror, tänker, eller tycker. Vilken fin känsla detta vetande, ett årligt stilla 

manifest för det godas verklighet!  

Kristensamfundet vill med kraft verka för det goda i världen, tillsammans med många andra lika sinnade. 

Helt konkret sker det genom att vi skapar och vårdar fridens oaser i världen, i församlingar, i verksamheter 

för barn och ungdomar, i inrättningar för sjuka och äldre och i utbildningar. Och när nu hårdnande tider står 

inför dörren kommer längtan att växa efter platser där det sant mänskliga vårdas. I Kristensamfundet i 

Sverige har vi glädjen att kunna ta emot en ny präst denna vår, Ragnhild Nesheim som vigs i februari i 

Berlin. Hon blir verksam i Sverige med församlingen i Järna som bas. Vi har goda chanser att klara det 

ekonomiskt om alla församlingar i landet hjälps åt. Ditt extrabidrag till vår julinsamling är varmt välkommet. 

Hjärtligt tack och God Jul. 

I advent 2020 

För Kristensamfundet i Norrköping: Felix Nieriker 

 
Bin och människan 28 februari, kl.11.45 med Jos Schuylenburg: ”Genom alla tider har människorna haft ett 

stort intresse för bin. Man var fascinerad av deras dolda hemliga sociala liv inne i den mörka bikupan, av 

deras flygande från blomma till blomma, av deras dans och svärmande. Vi vet idag att vi inte klarar oss utan 

dem. I odlingarna svarar de för merparten av pollineringen och för biologisk mångfald i landskapet, och inte 

minst: bina ger oss honung. Detta är bara en del av biets betydelse. 

I den gamla grekiska och romerska kulturen upplevde man bin på ett helt annat sätt. Prästinnor i många 

tempel (t.ex. i Efesos och Delphi) kallades för melissae som betyder bin! Eller Vergilius på 100-talet e. Kr 

skriver om bin in sin bok ”De Georgica”. I Kalevala hittar vi mycket speciella berättelser med bin. Allt är 

bildspråk. Vad ”såg” man dåförtiden som vi nu har tappat p.g.a. vårt rationella tänkande? I föredragets 

första del följer vi ett bisamhälle genom året och efter det ska vi i berättelser söka efter biets ”andra” 

väsen.” 

 

Coronainformation 

Enligt folkhälsomyndigheten får vi tills vidare vara högst 8 deltagare. Präster, kör, musiker, funktionärer 

(t.ex. ministranter) m.fl. med en tydlig uppgift räknas inte som deltagare. Det innebär att alla 

sammankomster förutom gudstjänsterna är begränsade till 8 deltagare plus präst. Vi kommer regelbundet 

orientera om det aktuella läget via e-post-utskick. 

 

 

VÄNSKAPSMÖTE i Kristensamfundet i Göteborg Helgen 7 – 9 maj  

Vi hoppas innerligt att kunna genomföra det! 

 

Östersjökonferens, 24 juli – 30 juli 2021 

Även i år blir det en sommarkonferens på Davide.  

Temat kommer att handla om läkandets krafter. Folder kommer så smått att finnas tillgängligt i kapellet.  


