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Ut i naturen och in i kyrkan!
Vi behöver gå ut och vi behöver
gå in. Vart vi än går kan vi möta
Jesus som uppstånden, i naturen
som lovprisar och i kyrkan där vi
lovprisar och firar hans uppståndelse! Vi går vidare med Jesus!
/ Annika Johansson,
vik församlingsherde

Den gode herdens skola igen. Info 12 maj
Församlingen bjuder ju numera alltid på kyrkkaffet,
men skänk gärna en gåva till det ändamål som
församlingsrådet har bestämt. Under fastan gick
pengarna till Svenska kyrkans internationella
arbetes fastekampanj ”Samma himmel”, men efter
påsk är ändamålet åter Den gode herdens skola i
Betlehem. Det går bra att swisha 123 188 19 11 om
man inte har kontanter. Skriv ”Kyrkkaffe” i
meddelandet.
Vi får veta mer om skolan i Betlehem på kyrkkaffet
i S:t Hans kyrka den 12 maj, när Johan Lamberth
kort berättar om besöket som gjordes där i samband
med vårens Israelresa.

ACT Svenska kyrkan 5 maj
Nu lanseras det nya namnet på svenska kyrkans
internationella arbete. Det är ACT Svenska kyrkan,
där bokstäverna står för ”Action by Churches
Together” (= kyrkor tillsammans i handling), en
samarbetsallians med över 150 kyrkor och
trosbaserade utvecklingsaktörer. Samarbetet gör det
möjligt att arbeta effektivt och långsiktigt med
utvecklingssamarbeten samt att ha en stark
påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.
”5 maj blir startskottet för en
långsiktig satsning på att göra det
internationella arbetet mer känt.
Under de kommande åren
behöver vi arbeta intensivt för
detta och då är engagerade i
landets församlingar avgörande
för att nå framgång.”

Vad händer under ett år i församlingen?
Det är ganska fascinerande att fördjupa sig i
statistik, tycker församlingens administratör. Det
ger naturligtvis inte hela bilden av vad som händer,
men man får lite att fundera på. Hon delar här med
sig av lite siffror till den som är intresserad:
Under 2018 firade församlingen 117 st så kallade
huvudgudstjänster och 175 st veckomässor. På
högmässorna är deltagarantalet i genomsnitt 56
pers/gång i S:t Hans kyrka och 33 pers/gång i
Landeryds kyrka. Antalet deltagare på
veckomässorna är i genomsnitt 15 pers både i S:T
Hans och på Hackeforsgården.
Dessutom firade församlingen gudstjänst på vårdoch servicehem o likn institutioner 94 gånger under
2018, genomförde 22 st musikgudstjänster med ett
genomsnittligt besökarantal på över 100 personer,
döpte 81 barn, konfirmerade 59 ungdomar i fyra
konfirmationsgudstjänster, hade 27 st vigslar och
112 st begravningar.
118 körsångare i åtta körer har övat och lovsjungit i
gudstjänsterna och över 600 barn har kommit på
besök från skolor och förskolor till påsk-,
allhelgona- och julberättelser. Öppna verksamheter
för vuxna - som stickcafé, promenadcafé och
dagledigkör – har fått närmare 1400 besök. Det
fanns också sex bibel-/samtalgrupper under året,
förutom de som nyblivna änkor/änklingar bjuds in
till.
Närmare 200 personer har fått besök i sina hem
eller på sjukhus/institution under 2018 och över
tusen personer har sökt församlingens råd, bistånd
eller stöd (alla samtal till förssamlingsexpeditionen
oräknade.).
Det mest fantastiska av allt är att hela 208 olika
personer är ideella medarbetare i Landeryds
församling som kyrkvärdar, förebedjare, diakonala
medhjälpare, unga ledare, körsångare, fikafixare
och mycket mer. En del gör en sak, andra flera.
Tillsammans bär vi församlingens arbete i Jesu
Kristi namn.

Kontaktlista över anställda

Personalnytt
Henrik Kristing är inte längre församlingsherde i
församlingen och kommer inte att jobba här, men
har en prästtjänst i domkyrkopastoratet. Tjänsten
kommer att utlysas.
Kyrkomusiker Anette Hilding och
församlingspedagog Anita Ericson går nu i pension
efter många och innehållsrika år i församlingen och
pastoratet. Anette kommer att avtackas i högmässan
i S:t Hans kyrka 26 maj och Anita 25 augusti. Båda
tjänsterna kommer att utlysas.

Kollekter och gåvor
Under 2018 skänktes närmare 174 000 kr i
kollekter, varav hundratusen utgör de
församlingskollekter som församlingsrådet beslutar
om ändamålen för. Resten är riks- och
stiftskollekter. Mycket förmedlas via swish.
Fikagåvor vid promenadcafé, kyrkkaffen och
frukostar samt pengar som läggs i ljusbössorna och
i bössan vid dop räknas för sig. Dessa insamlingar
och gåvor går till de insamlingsprojekt som
församlingsrådet har beslutat om och uppgick förra
året till ungefär 90 000 kr. Drygt 19 000 kr har
skickats till Stadsmissionens skyddade boende för
kvinnor och barn under våren, nästan 38 000 kr
(plus några konfirmationskollekter) till
brunnsprojektet i Ghana samt drygt 32 000 kr till
Svenska Kyrkans internationella arbete (bl a under
faste- och julkampanjen).
Dessutom skänkte syföreningen i Landeryd 12 000
kr till Erikshjälpen, Operation Smile och
Linköpings stadsmission.

Prenumerera!
Om du prenumererar skickas brevet till dig med
epost eller vanlig post när det kommer ut (f n 2-3
ggr/år). Läs mer i gröna rutan.
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
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Landeryds kyrka – Hackeforsforsgården
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