Januari • 2020

Församlingsmöte 26 jan
Två gånger om året, en gång i S:t Hans och en gång
i Landeryd, har vi församlingsmöte. Då ger vi
varandra tillfälle att fråga och utbyta tankar och
idéer kring församlingens liv och gudstjänster vid
ett kyrkkaffe. Nästa tillfälle blir den 26 januari i S:t
Hans kyrka efter högmässan 11.00. Välkommen!

Nytt församlingsråd 2020-21
Det nya församlingsrådet kommer välkomnas i
högmässan den 26 januari i S:t Hans kyrka och vi
kommer även att be för dem i högmässan i
Landeryds kyrka den 19 januari.

ändå morgonbön och frukost kan ske på ideell
basis. I Hackeforsgården blir det inte regelbundet
veckomässor på torsdagskvällar, men dock då och
då i samband med annan verksamhet.
Dessutom tar diakonerna ansvar för en del av
gudstjänsterna på servicehus/vårdboenden och
doptider fördelas på ett annat sätt - vissa lördagar
har vi fyra tider och andra lördagar inga alls och vi
inför en extra doptid vissa söndagar.
Vi börjar också med något nytt i vår:
födelsedagsfester, dit vi bjuder in de som under året
har jämn födelsedag (80 år och äldre).

Prostvisitation i april
Catharina Helmersson, Linköpings
domkyrkokontrakts prost, visiterar oss 15, 21 och
26 april. En prostvisitation är en uppföljning av den
tidigare biskopsvisitationen och möjliggör för oss
att få en blick utifrån på vår församlings liv.
Den 26 april är alla välkomna till den
sammanlysta högmässan 10.00 i Landeryds kyrka,
med efterföljande gemenskap i församlingshemmet.
Där ger oss prosten del av sina tankar om vår
församling.
Bakre: Ulrika Ohlander, Martin Gustafsson, Annika
Johansson (försherde), Bengt Boström och Jan
Herstek
Främre: Mona Ericson, Ulla Lindskog (ordf),
Catharina Kjellgren, Margareta Engvall, Gull-Britt
Johansson och Anita Jonasson Kroon
Frånvarande: Elisabeth Sundin Johansson

Förändringar
Linköpings domkyrkopastorat, som Landeryds
församling är en del av, måste sträva efter en
budget i balans. Det innebär också en del
personalförändringar. Vi ska t.ex i möjligaste mån
försöka klara oss utan vikarier. De fem prästtjänster
Landeryds församling har haft sedan 2014, minskas
också från 2020 till fyra.
Vi gör därför en del förändringar nu. I S:t Hans
kyrka blir det bara lördagsmässa en gång i
månaden, de övriga lördagarna hoppas vi på att

Insamlingsprojekt
Församlingen bjuder ju numera alltid på kyrkkaffet,
men skänk gärna en gåva till det ändamål som
församlingsrådet har bestämt. Under advent och jul
gick pengarna till Act Svenska kyrkans julkampanj
till förmån för varje flickas rätt att påverka sin
framtid. Under våren (utom under fastekampanjen)
är det Eleonoragruppen som är ändamålet, en
privat samtalsmottagning i Linköping som tar emot
barn, ungdomar och vuxna som påverkas av
alkohol/drogberoende och andra allvarliga problem.
Det går bra att swisha 123 188 19 11 om man
inte har kontanter. Skriv ”Gåva” i meddelandet.

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

Församlingsexp i S:t Hans kyrka

Personalnytt

30 38 00, linkoping.landeryd@svenskakyrkan.se

I höstas började kantor Elisabeth
Ingelberg och nu i vår återkommer
organist Susanne Edlund till oss efter
några månaders tjänst i Johannelunds
församling. Varmt välkomna!

Präster

Församlingspedagogerna Linda
Lagnestam och Nillan Kylemark
Bergman började också i höstas.
Linda är fortsatt tjänstledig för studier
på halvtid och Nillan fortsätter
vikariera även under våren.

Elisabeth
och Susanne

Annika Johansson, församlingsherde 30 38 02
annika.johansson@svenskakyrkan.se
Johan Lamberth 30 38 03
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
Lisa Kjellgren 30 38 04
lisa.kjellgren@svenskakyrkan.se
Douglas Scott 30 38 01
douglas.scott@svenskakyrkan.se

Diakoner

<< Linda och Nillan

Under hösten hade vi flera vikarierande präster och
kyrkomusiker, bland andra Niklas Adell, Göran
Häggström, Anette Hilding och Lena Gustafsson.
Tack! Vi är också tacksamma för att Niklas framöver kommer leda en och annan gudstjänst på
frivillig basis.
Landeryds församlings nye präst från
januari 2020 heter Douglas Scott. Han
kommer till oss från Ryds församling
och studentprästarbete, även om han
det senaste året har arbetat i Mjölby
församling. Douglas kommer bland
annat vara präst i Landerydsdelen av
församlingen. Varmt välkommen!
Vikarierande vaktmästare Martin Gustafsson har nu
avslutat sin uppgift som extravaktmästare både i
Landeryd och S:t Hans. Vi önskar honom allt gott
och hoppas på möjligheter framöver då han åter kan
få arbeta i församlingen. Tack Martin!
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

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

Pedagoger
Linda Lagnestam 30 38 09
linda.lagnestam@svenskakyrkan.se
Aina Asklöf 30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se
Nillan Kylemark Bergman 30 38 16
nillan.bergman@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

