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Vi ville egentligen tipsa om allt som händer i stiftet under Allhelgonahelgen – men bara på lördagen hålls 
mer än 150 olika gudstjänster och ljuständningar. Även om man tryckte in alltsammans i textform utan 
bilder skulle det behövas mer än dubbelt så mycket utrymme som finns på denna sida.

Allhelgonahelgen är den tid 
då flest besöker kyrkor och 
kyrkogårdar. Av utrymmes-
skäl publicerar vi endast 
Domkyrkopastoratets 
programpunkter under Alla 
helgons dag på lördagen, 
bara för att visa ett axplock. 
Övrigt som händer i helgen 
hittar du på din församlings/
ditt pastorats hemsida.

GRIFTEGÅRDENS DAG, 
LÖRDAG 6 NOVEMBER

●● Öppet hus 10.00-18.00 på 
Centrala- och Lilla Aska grifte-
gårdar samt Landeryds kyrko-
gård. Vi bjuder på fika och svarar 
på frågor. Griftegårdsexpeditio-
nen flyttar tillfälligt till Uppstån-
delsens kapell. Visning av krema-
toriet och kapellen i Lilla Aska.

●● Besök gärna fotoutställningen 
Livet på griftegårdarna i Alla hel-
gons kapell på den Norra grifte-
gården.

●● Rude Glantz spelar flygelhorn 
16.45 i Landeryd, 17.30 i Lilla Aska 
samt 18.00 vid Centrala griftegår-
darnas södra minneslund.

MINNESGUDSTJÄNSTER 
PÅ GRIFTEGÅRDARNA:

●● Centrala griftegårdarna: Upp-
ståndelsens kapell 13.00, 15.00 
och 17.00.

●● Lilla Aska: Ljusets kapell 
14.00 (för alla åldrar), 16.00 
(teckentolkad) och 18.00 med 
ljuständning.

GUDSTJÄNSTER:
●● 10.00 Landeryds kyrka Hög-

mässa, Johan Lamberth, präst, 
Elsa Kjellgren, sång. Kyrkan är  
öppen för stillhet, bön och ljus- 
tändning 13.00-18.00.

●● 11.00 S:t Lars kyrka Musik-
mässa i Allhelgonatid S:t Lars 
kammarkör, Erika Lindgren Hed-
berg, sopran, Bo Ingelberg, diri-
gent, Elias Fergin, orgel,  
Cecilia Öberg, präst. 

●● 11.00 S:t Hans kyrka 
Högmässa, Margaretha 
Stenhammar, präst.

●● 11.00 Domkyrkan 
Högmässa och sön-
dagsskola, Elisabeth 
Nielsen, präst. Domkyr-
kokören. 

●● 11.00 Johannelund Mässa.  
Örjan Wenehult, präst.

●● 15.00, Domkyrkan Ljusandakt 
med musik. Madeleine Nordell, 
präst. Lina Hedström Berg, samt 
15.45, 16.30, 17.15 violin, Alexandra 
Pilakouris, orgel, Helena Ritzén, 
sång och piano.

●● 15.00 Berga kyrka Allhelgona-
gudstjänst med alla åldrar.

●● 16.00 Tannefors kyrka Min-
nesgudstjänst med musikmedi-
tation. Sebastian Söderberg, 

präst. Bernt Nylund violin,  
Liselotte Tengelin piano.  
Kyrkan är öppen från 10.00.

●● 17.00 Berga kyrka Minnes-
gudstjänst. Anna Eberhardson, 
präst. Otto Nilsson, trumpet, Inez 

Nilsson, fiol, Veronica Svärd  
Nilsson, saxofon.

●● 18.00 Ansgarskyrkan Minnes-
gudstjänst Peter le Clercq, Mia 
Zetterlund, Annica Elebjörk Bro-
man, Gottfridskören och Gloria.

●● OBS: reservation för ändringar. 
Uppdaterad information finns på 
din församlings/ditt pastorats 
hemsida.

Antalet besökare och gudstjänster 
bland de största under hela året

ALLHELGONAHELGEN

Ljuständning på Centrala griftegårdarna i Linköping.  FOTO: ROYNE MERCURIO

Den 3 oktober avgjordes 
fotbollens division 3 östra 
Småland damer. I sista 
matchen behövde Västervik 
Damfotboll slå IFK Borgholm 
med hela fem mål för att ta 
hem seriesegern. Det blev 7-1 
och det sista målet slogs in av 
Malin Melander, 25, forward 
och församlingspedagog.

Hallå där Malin!
Stort grattis till seriesegern och 
avancemanget! Berätta kort om 
matchen och ditt mål?

– Tack så mycket! Ja, vi hade ju 
lite press på oss att göra mål vil-

ket visade sig vara lite svårt till 
en början men när första väl satt i 
35:e minuten rullade det bara på. 
Vi behövde vinna med fem mål 
för att vinna serien och när det 
målet kom med en kvart kvar var 
det både spännande och stressigt. 
Skulle vi lyckas hålla ihop det sis-
ta kvarten? Så när jag fick en per-
fekt passning mellan deras back-
ar så att jag kom själv med mål-
vakten och kunde lägga in bollen 
var det en sådan lycka! Nu hade vi 
målen med marginal! Det var tå-
rar, det var kramar, det var skrik. 
Det var så mäktigt!

Hur länge har du spelat fotboll?

– Totalt har jag spelat i 15 år 
tror jag varav kanske elva på seni-
ornivå. Men detta är mitt första år 
i Västervik dam eftersom jag flyt-
tade hit förra året. 

Vad blir målsättningarna för  
säsongen 2022?

– Oj, ja du. Det är ju en division 
upp. Jag har aldrig spelat i divi-
sion 2 så det är svårt att säga vad 
som är att vänta. Men jag tänker 
att det första målet blir att kri-
ga oss kvar i den divisionen som 
nykomlingar och så får vi se hur 
långt upp i tabellen vi kommer. 

Du jobbar i Västerviks försam-
ling, vad gör du där?

– Jag jobbar som församlings-
pedagog med fokus mot ungdo-
mar. Så jag har bland annat kon-
firmander, ungdomar och unga 
ledare. Det är svårt att förklara 

vad det egentligen innebär då det 
är både högt och lågt. Det är fika, 
skratt och lekar men det är lika 
mycket samtalsstöd, delande och 
tårar. Jag försöker helt enkelt låta 
kyrkan vara en plats där ungdo-
mar får känna sig välkomna, sed-
da och viktiga. 

Vad är roligast med ditt jobb?
– Läger! Jag älskar att få åka på 

läger med ungdomar. Det ger mig 
så mycket tillbaka. Få se grupper 
utvecklas, käka glass och få dela 
livet med fantastiska ungdomar!

MAX WAHLUND

Malin – en församlingspedagog med krut i dojan

Malin Melander.


