Nyhetsbrev för Landeryds församling, mars 2021

Knappt ett månadsblad, ett kyrkfönster eller ett
kyrknytt på ett helt år har det kommit, men nu får ni
en kombination av dem allihop. Dock kan
förändringar ske med kort varsel, när nya direktiv
kommer, så håll utkik på församlingens
anslagstavlor och i de digitala kanalerna.
En välsignad påsktid önskas alla läsare!

Veckans predikan
På hemsidan och i de båda kyrkorna kan man hämta
och läsa veckans predikan, som prästerna delar med
oss på det här sättet under den tid vi inte kan fira
gudstjänst på plats i kyrkorna. Där finns också
församlingens bönbok att hämta.

Sitter du ensam?

Öppettider i april
Kyrkorna är öppna när öppet-skylten står ute.
Landeryds kyrka är öppen
tors-fre 9-16 samt söndagar
10-13. Under påskhelgen:
Skärtorsdag 17-20, Långfredag och Påskdag 10-13.
S:t Hans kyrka är öppen
mån-fre 9-12 och söndagar
10-13. Under påskhelgen:
Skärtorsdag 17-20,
Långfredag, Påskdag och
Annandag påsk 10-13.

Digital närvaro
Under våren har vi satsat på att genomföra digitala
bibelsamtal, samtal, meditation, föreläsningar etc
på församlingens facebook-sida och via Teams.
Den senaste tiden har åtta personer kunnat vara
med på plats vid vissa tillfällen – och det står i både
Corren, Linköpingsposten, Kyrkguiden och i
kalendern på hemsidan vem man anmäler sig till.
Församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/landeryd
Församlingens facebook-sida:
www.facebook.com/landerydsforsamling
Digitala gudstjänster sänds varje söndag från olika
kyrkor i pastoratet. På lördagskvällar sänds En
tanke och en ton kl 18. Dessa går att se här:
Pastoratets hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkoping
Pastoratets facebook-sida:
www.facebook.com/svenskakyrkanlinkoping

Appen Kyrkguiden kan laddas ner i telefonen. Där
kan man se vad som händer i Sveriges alla kyrkor.

Sitter du ensam och vill prata, tveka inte att
kontakta församlingens diakoner eller präster. Man
kan träffas i kyrkan, där det är gott om plats, eller ta
en promenad tillsammans.

Påskvandringar 22 mars-18 april
Ute runt Landeryds kyrka och inne i S:t
Hans kyrka kan du se, läsa om och be
kring påskens händelser. I en folder
finns mer information om vandringarna,
tillsammans med texter och böner för
var och en av påskdagarna. I Landeryd börjar du
vid kvarnstensbordet på vändplanen framför
kyrkan, i S:t Hans i kapellet.
På församlingens hemsida finns alla texter och
dessutom musikinslag. Den når du med adressen
ovan eller med hjälp av QR-koden här bredvid.

Frälsarkransvandring 19 april-16 maj
Kring Hackeforsgården kommer det att finnas en
vandring om och kring Frälsarkransens pärlor. Den
är tänkt att fungera på samma sätt.

Vad händer egentligen?
Barn- och ungdomsarbetet har till stora delar
kunnat fortsätta under pandemin. Dop,
begravningar och vigslar sker också med de
begränsningar som gäller.
Vuxenverksamheten på plats – och inte minst
gudstjänsterna – har däremot fått ställas in och
ställas om. Personalen står beredda att fira
gudstjänst så fort restriktionerna lättar.

Prenumerera på KyrkNytt!
Om du prenumererar skickas brevet till dig med
epost eller vanlig post när det kommer ut med
ojämna mellanrum. Läs mer i gröna rutan nedan.

TillTro under våren

Statistik 2020

Tro och liv söndagar udda veckor 19.15
Digitalt samtalsgrupp - en stund av reflektion,
samtal och andakt. Har du inte anmält dig tidigare,
skicka ett mejl senast kl. 12:00 fredagen innan till:
douglas.scott@svenskakyrkan.se så får du en länk
till mötet i Teams.

Av naturliga skäl blev år 2020 ganska annorlunda
även i statistiken. Antalet högmässor halverades
och några andra gudstjänster blev knappt av. (Utom
en och annan på församlingens servicehus, när det
har gått att vara utomhus eller befunnits lämpligt att
vara inne.) Både dop och vigslar blev färre än
vanligt, med starkt begränsat besökarantal.
Den diakonala, uppsökande verksamheten har dock
blommat ut och gåvor till insamlingsprojekt har
fortsatt att komma, om än i mindre skala.
Och pilgrimsvandringarna har definitivt varit
många fler!

Bibelsamtal vissa onsdagar 19.15
Digitalt på facebook.com/landerydsforsamling. Nu
finns också möjlighet att delta på plats (8 st).
Anmälan till
7 april
Elisabeth Roos 013-303818
21 april
Douglas Scott 013- 303801
28 april
Göran Rehnström 013- 303804
Föredrag 14 april 19.15
”Sankt Hans kyrka och Uppenbarelseboken” med
Niklas Adell.
Digitalt på facebook.com/landerydsforsamling
Psalm och samtal fre 16 april 10.00
Digitalt på facebook.com/landerydsforsamling. Nu
finns också möjlighet att delta på plats (8 st).
Anmäl till Göran Rehnström 013-303804.
Pilgrimsvandring sön 18 april 11.15
Pilgrimsvandring från Landeryds kyrka utmed
Stångån till Domkyrkan. Möjligt att gå med en
kortare bit. Ta med matsäck! Ingen föranmälan.
Kristen djupmeditation mån 19 april 19.00
Tillfälle att pröva på kristen djupmeditation via
församlingens facebook-sida:
https://www.facebook.com/landerydsforsamling
Det finns också möjlighet att delta på plats (8 st).
Föranmäl dig till Annika Johansson 013-303802.

Sommarplaner
Kan vi fira gudstjänst i sommar gör vi det under
säkra former på de vanliga söndagstiderna, kl 10 i
S:t Hans och kl 18 i Landeryds kyrka. Annars har vi
öppet i kyrkorna ungefär som nu, sänder
sommarmusiken digitalt och troligen även några
andakter.
Någon slags enkelt fika med samtalsmöjligheter,
åtminstone utomhus, hoppas vi kan bli möjligt. Det
finns också planer på fortsatt djupmeditation,
mindre samtalsgrupper om tro samt en sommarbibelskola, så håll utkik efter en ny TillTro-folder!

Kollekter och insamlingsprojekt
När gudstjänster inte firas tas det heller inte upp
någon kollekt enligt de listor som fastställs varje år
av riks- och stiftsorganisationen samt
församlingsrådet. Alla gåvor som swishas till våra
kollektkonton går istället till Act Svenska kyrkan,
det internationella arbetet, om inte annat anges.
Församlingsrådet beslutar också om vilket
insamlingsprojekt vi ska ha. Under våren (utom
under fastekampanjen, som just avslutats) är det
Den gode herdens skola i Betlehem som är
ändamålet, en skola där kristna och muslimska barn
studerar tillsammans.
Det går bra att lägga pengar i ljusbössorna i våra
kyrkor eller att swisha 123 188 19 11. Skriv ”Gåva”
i meddelandet.

På nästa sida kan du läsa personalnytt och
se aktuella kontaktuppgifter.

KyrkNytt ges ut av Landeryds församling med ojämna
mellanrum. Ansvarig utgivare är församlingsherde
Annika Johansson 013-30 38 02.
Vill du prenumerera på detta blad? Anmäl namn,
personnummer och e-postadress (om du har) till
Elisabeth på expeditionen.
Landeryds församling, Box 11023, 580 11 Linköping,
013-20 51 50, linkoping.landeryd@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/landeryd
Swishnummer:
Kollekt Landeryds kyrka
Kollekt S:t Hans kyrka
Landeryd övrigt

123 281 66 27
123 149 82 86
123 188 19 11

Aktuella kontaktuppgifter

Församlingsexp i S:t Hans kyrka
30 38 00, linkoping.landeryd@svenskakyrkan.se

Präster
Annika Johansson, församlingsherde 30 38 02
annika.johansson@svenskakyrkan.se
Johan Lamberth 30 38 03
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
Göran Rehnström 30 38 04
goran.rehnstrom@svenskakyrkan.se
Douglas Scott 30 38 01
douglas.scott@svenskakyrkan.se
Elisabeth Roos 30 38 18
elisabeth.roos@svenskakyrkan.se

Diakoner
Margret Söderman 30 38 06
margret.soderman@ svenskakyrkan.se
Nina Tønne 30 38 07
nina.tonne@ svenskakyrkan.se

Pedagoger
Lisbeth Lundqvist 30 38 17
lisbeth.lundqvist@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Elisabeth Ingelberg 30 38 12
elisabeth.ingelberg@svenskakyrkan.se
Vivi Boozon 30 38 13
vivi.boozon@svenskakyrkan.se
Annika Blohm 30 38 14
annika.blohm@svenskakyrkan.se
Susanne Edlund 30 38 15
susanne.edlund@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare
S:t Hans kyrka
Gunnel Carlsson 30 38 10
gunnel.carlsson@svenskakyrkan.se
Landeryds kyrka – Hackeforsforsgården
Fredrik Pålsson 30 38 20
fredrik.palsson@svenskakyrkan.se

Administratör
Elisabeth Olofsson, 30 38 08
elisabeth.olofsson@svenskakyrkan.se

Personalnytt
I höstas började pedagog
Lisbeth Lundqvist som
vikarie. Hon har just fått fast
tjänst och kommer alltså att
fortsätta jobba i församlingen.
Nillan Kylemark Bergman
avslutade sin visstidsanställning i december.
Aina Asklöf är föräldraledig och vi har viss
församlingspedagoghjälp från Johannelunds
församling.

Lisa Kjellgren är sedan 1 mars
församlingsherde i Tannefors.
Vi önskar henne lycka till och
är glada för att Göran
Rehnström vikarierar i
församlingen nu.

Pastorsadjunkt Elisabeth Roos
har varit i tjänst här sedan i
november och stannar glädjande
nog över sommaren.

Vaktmästare Gunnel Carlsson och diakon Margret
Söderman går i pension i sommar.
Vaktmästartjänsten är utlyst
just nu – liksom prästtjänsten
– och diakontjänsten kommer
från och med i sommar att
axlas av pedagog Linda
Lagnestam, som vigs till
diakon i juni.

