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september 
On 29/9 Sankt Mikaelsdagen 
kl. 10.15  Människovigningens Handling 
 
oktober 
Sö 9/10 
kl. 10.15 Människovigningens Handling 
kl. 11.45 ”Säkerhet i en osäker värld?” 
inledning till samtal, Felix Nieriker 
 
14-16 /10 
Kristensamfundet 100 år -  
en rörelse i tiden? 
Mikaelimöte i Järna (se baksidan) 
 
Sö 23/10 
kl. 10.15 Människovigningens Handling - 
kl. 11.45 Om Människovigningens Handling 
föreningens mysterium (kommunion) 
Inledning, Felix Nieriker 
 
 

GUDSTJÄNSTER 
Människovigningens Handling,  
söndagar kl.10.15,  
samt Mikaelsdagen  
torsdag 29/9 kl.10.15 
 

9 OKT OCH 6 NOV., KL.15 
HÖGTIDSSTUND  
För de socialterapeutiska  
verksamheterna på Ensjöholm  
 

Söndagens evangelium      

29/9  Matt. 22         27/11 Luk. 21:25-36 
9/10  Matt. 22           
23/10 Upp 1:7-20       
6/11 Upp. 7:9-17               
                            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 

november 
Lö 5/10 Alla helgons dag 

kl. 17.00 Minnesstund med musik 

(detaljer, se programmets baksida) 

 

Sö 6/11 
kl. 10.15 Människovigningens Handling 
kl. 11.45 ”Död var är din udd?”  
(1 Kor. 15) Hur upplever aposteln Paulus 
döden? Inledning till samtal, Felix 
Nieriker 
 
Sö 27 nov. Första advent 
kl. 10.15 Människovigningens Handling 
kl. 11.45 Advent – Han kommer 
                
                           * * * 
Studiet av Markusevangeliet  
torsdagar kl. 17, 
6., 13, 27 okt., 3 samt samt 10 nov.  
(Se baksidan.) 
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Kristensamfundet i Norrköping 
29 september – 27 november 2022 

 

Kära vänner, 
 
100 år Kristensamfundet är höstens stora begivenhet som uppmärksammas i alla våra församlingar jorden 
runt. Vi i Sverige ”stänger” 14-46/10 församlingarna i landet för att gemensamt fira i Järna: 
Kristensamfundet 100 år - en rörelse i tiden? 

Mikaelimöte för de svenska församlingarna, i Kristofferuskyrkan i Järna 
14 - 16 oktober 

Anmälan senast 9 oktober till kristofferuskyrkan@kristensamfundet.se 
Det kostar inget att delta i mötet men den som vill får gärna sätta in en slant på Kristofferuskyrkans konto: 
Swish 123 029 6905. 

Övernattning: Håknäs vandrarhem 08-551 502 21, Ytterjärna Hotell, 08 554 302 00 

 

Fråga: Hur hänger kyrkbygget i vårt grannland Litauen ihop med vårt kyrkkaffe? 
Svar: Med vår kyrkkaffekassa! Att kaffepengarna skulle gå dit har vi en gång beslutat.  Vi vill gärna påminna 
om det för att bidragen har minskat markant. Kanske man glömt swisha när man kommit hem? Tack för 
hjälpen säger vännerna i Vilnius! 

Evangeliestudier 
Vi  fortsätter nu under hösten med våra evangeliestudier. Den här gången siktar vi in oss på att gå igenom ett 
av evangelierna i sin helhet. Jag valde evangeliet enligt Markus som står i lejonets tecken. Självklart kan alla 
delta som känner för det, oberoende om man varit med tidigare eller inte. Vi möts fem torsdagar, kl. 17.00-
18.15, alltid med en kultisk avslutning. 
6 oktober: Kapitel 1 
13 oktober: Kapitel 2 
27 oktober: Kapitel 3 
3 november: Kapitel 4 
10 november: Kapitel 5 
 

Alla helgons dag, lördag den 5 november samt söndag den 6 november: 
Vi bjuder in till en minnesstund för alla, små och stora. Vi samlas i kyrkan kl 17 till musik som inleder våra 
samtal kring avlidna vänner. Sedan går vi ut i mörkret och under tystnad tänder vi ljusen i solkorset utanför 
kapellet. Vi avslutar med en sång innan vi åter går in i kapellet till en kultisk avslutning vid altaret.  
- På söndag den 6 november kl. 11.45 följer vi Aposteln Paulus upplevelser och tankar kring döden Hjärtligt 
välkomna! 

 

2022/ Kristensamfundet 100 år 
Internationellt möte i Dortmund 7 – 11 oktober 2022 

Logos – Consecrating Humanity 
Närmare program aktualiseras löpande på vår hemsida www.kristensamfundet.se 
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