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LEDARE

Goda möten
När jag står framme vid altaret i kyrkan ser jag att det sitter
en vagt bekant kvinna på första bänk. Efter ett tag går det upp
för mig att det är min klassföreståndare från gymnasietiden.
Det blev ett fint möte, vi pratade om vad som hade hänt de
senaste 32 åren och gav varandra några kramar.
Det är något stort, ja heligt över goda mänskliga möten. Tid
och rum upphör att existera och vi möter varandra med glädje
och förväntan. Det kan vara en gammal bekant, det kan vara
någon vi träffar för allra första gången. Det kan vara ett kort
möte utan ord, ögon som möts någonstans. I en vigselpsalm
står det ”deras vägar till ett möte där de livets källa fann”
(Sv.ps.411:1) Den texten handlar om kärleken mellan
människor men jag tänker att den gäller alla goda möten.
I det goda mötet är vi nära livets källa, Gud själv.
I Svenska kyrkan i Linköping vill vi vara med och bidra till
att goda möten ska kunna ske. Goda möten där vi kommer
nära livets källa. Det kan vara möten mellan människor men i
vårt uppdrag ingår också att skapa möjligheter till möten med
Gud, Jesus och den varma kraften som vi kallar den heliga
Anden.
Det kändes gott att få möta min klassföreståndare från
gymnasietiden. Jag har tänkt på henne ibland och senast vi
sågs vad den 5 juni 1987 på min studentdag. När vi möttes
kändes det inte som 32 år hade gått. Tid och rum upphörde
för en kort stund men ändå bar vi med oss alla erfarenheter
av livet som vi fått sedan dess.

”Tid och rum upphör
att existera och vi
möter varandra med
glädje och förväntan.”

En fin höst med många goda möten önskar jag dig!
helen olsson
Församlingsherde i Gottfridsbergs församling
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KYRK A I RÖRELSE

Välkommen
till Mänskliga
Rättighetsdagarna
i Linköping!

drop in-dop i s:t lars
på stadsfesten
Lördag 24 augusti 11.00-16.00 erbjuder vi ett
enkelt sätt att bli döpt mitt under Stadsfesten i S:t
Lars kyrka. Alla kan bli döpta – både barn och
vuxna. Dopet sker i Svenska kyrkans ordning och
allt ordnas på plats, från registrering till dopkaffe.
Du behöver inte anmäla dig/er i förväg. Dopgudstjänsten kostar ingenting. Du som redan är döpt
kan påminna dig om ditt dop efter samtal med
diakon eller präst.
Om du har frågor eller funderingar kring drop
in-dopet, kontakta gärna:
Cecilia Öberg, präst 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se
Läs mer: svenskakyrkan.se/linkoping/dropindop

NÄR: 14-16 november 2019
VAR: Konsert & Kongress
TEMA: Rätten till hälsa
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är
en mötesplats för alla som arbetar med eller vill
lära sig mer om mänskliga rättigheter.
Samarbetspartners till MR-dagarna 2019 är
bland andra Linköpings kommun, Region
Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland,
Linköpings universitet och Svenska kyrkan.

LÄS MER: mrdagarna.nu
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familjen likström
går igen
Välkommen på sommarens dramatiserade
griftegårdsvandring. Följ med den 26 aug eller 9
sept 18.30. Samling vid ingången i muren bakom
Gamla riksbankshuset. Anmälan: 013-30 35 00
eller linkoping.info@svenskakyrkan.se

kyrkan på stadsfesten
s:t lars kyrka
tisdag 20 augusti

19.00 Sommarkvällskonsert: Orgel PLUS+
Elivi Varga, USA, tvärflöjt och Bo Ingelberg, orgel.

onsdag 21 augusti

12.15 Mässa mitt på dagen
19.00 Sommarkvällskonsert: Sången om oss
Från visa till jazz med Delight: Karin Hansson, sång, Gunnar
Ekermo, piano, gitarr och sång, Anders Kempe, trummor, gitarr
och sång, Glenn Fransson, kontrabas.

torsdag 22 augusti

12.45 Bön vid ljusbäraren

fredag 23 augusti

11.00 & 14.00 Dramatiserad vandring
Lär känna S:t Lars kyrka från 1000-talet fram till idag genom
att träffa historiska och nutida personer i såväl nya kyrkan som i
gamla kyrkan under kyrkgolvet.

lördag 24 augusti

11.00-16.00 Drop in-dop. Se sid 4.
11.00-15.00 Visning av gamla kyrkan Samling utanför tornet.

domkyrkan

fredag 23 augusti

15.00 Sång vid barnens altarskåp (0-6 år)
16.00 Detektiver (4-12 år)
Vi letar efter små och stora detaljer i Domkyrkan. Kanske finner vi
några ledtrådar från 1000-talet fram till våra dagar. Det vi hittar
betyder något viktigt och bär på en spännande historia som vi
berättar och pratar om.
17.00 Bakom kulisserna i Domkyrkan – bland stenansikten och
gyllene änglar (7 år och uppåt)
En spännande vandring där kryptiska meddelanden leder dig till
platser du kanske inte har lagt märke till tidigare i Domkyrkan.
Du får träffa en kyrkohistorisk person och skapa något som du
får ta hem som minne.
19.00 Sing-Along
Kom och sjung med i välkända sköna låtar tillsammans med
Jenni Skogsfors och band.
21.00 Vila under valven
Luta dig tillbaka i kyrkbänken under de ljussatta valven.
Låt mobilen vila och ge dig själv en halvtimmas lugn och ro.
Lyssna på en kort berättelse till meditativa orgeltoner.
Jenni Skogsfors, läsning och Sara Michelin, orgel.

lördag 24 augusti

10.00 Kryp och sjung Lekfull gudstjänst med små och stora.

12.00 Filmmusik på stora orgeln Alexandra Pilakouris.
13.00 Detektiver (4-12år)
Vi letar efter små och stora detaljer i Domkyrkan. Kanske finner vi
några ledtrådar från 1000-talet fram till våra dagar. Det vi hittar
betyder något viktigt och bär på en spännande historia, som vi
berättar och pratar om.
14.00 Önskepsalmer Kom och sjung och önska!
Helena Söderberg, piano Liselotte Tengelin, sång
och Kent Boman, kontrabas.
15.00 Frälsarkransen (4–8 år) Vi letar efter pärlorna i golvet.
16.00 Klassiska flöjtpärlor Hans Edqvist, flöjt och Sara Michelin,
piano.
16.00 Godly play (4–8 år)
Bibelberättelse och skapande verksamhet i Mathiassalen.
17.00 Möt medeltiden i Domkyrkan (7 år och uppåt)
Vi besöker vi en byggarbetsplats, ett nunnekloster och en skola
från 1300-talet. De som vill får klä ut sig och du får skapa något
att ta med hem.
18.00 Musik vid helgsmål
20.00 With or without you Låtar av U2 med Jonatan och Jenni
Skogsfors, sång och slagverk, samt Carl Lidberg, gitarr.
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Klart jag är med!
För Öppet hus
Öppet hus betyder mycket för både
mig och Alice. Här träffar vi andra
vuxna och barn, både nya vänner
och gamla bekanta. Och Alice får
leka med andra barn.
Hanna Lindholm

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed
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barn & familj
Söndagsskola

Barnens egen samling i samband med
söndagens gudstjänst.
berga kyrka
Barnkyrka
Sön
10.00 (4 år och uppåt)
Elin Gudjonsdottir Forsberg 013-30 39 03
elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se
domkyrkan
Sön
11.00
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Skatten – på äventyr med Gud
Sön
11.00 (4 år och uppåt)
Susanne Eriksson 013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Sön
11.00 (sep-maj)
Linda Lagnestam 013-30 38 09
linda.lagnestam@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Barnkyrka
Sön
10.00 (3 år och uppåt)
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Skattkista med Barnens samling
Sön
10.00
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se

Babycafé/träff

För vuxna med barn 0-1 år
tomaskyrkan, t1
(0-18 mån)
Mån
13.30-15.30 (sång 14.00)
gamla domprostgården
(0-10 mån)
Tors
09.30-12.00 (sång 10.00)
Temasamtal 10.30 i samarbete med
BVC Nygatan.
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

mariagården, johannelund
Ons
10.00-12.00
Maria Hartman 013-30 39 56
maria.hartman@svenskakyrkan.se
s:t lars - tannefors kyrka
Babysång i Tannefors församlingsgård
Tis
09.30-11.30 (sång 10.00)
Annika Lindholm 013-30 37 85
annika.lindholm@svenskakyrkan.se

Vuxen/barn (0-5 år)

Öppen mötesplats för vuxna med barn
0-5 år, med lek, sång, fika & andakt.
berga kyrka
Fre
09.30-11.30
vidingsjö kyrkby
Ons
09.30-11.30
Hanna-Maria Mercurio 013-30 39 11
hanna-maria.mercurio@svenskakyrkan.se
gamla domprostgården
Mån
09.30-12.00 (sång 10.00)
Ons
13.30-16.00 (sång 14.00)
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Fre
09.30-11.30
Anna Östergren 013-30 38 87
anna.ostergren@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Mån
09.30-11.30
Maria Hartman 013-30 39 56
maria.hartman@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Öppet hus start 29 aug
Tors
09.30-12.00
(sångstund 10.30-11.00)
Det finns möjlighet att äta lunch 12.00
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Babysång
Tis
09.30-11.00
Drop-in från 09.00
Nillan Kylemark Bergman 013-30 38 16
nillan.bergman@svenskakyrkan.se

tannefors kyrka
Öppet hus i församlingsgården
Tors
13.30-16.00 (sång 14.00)
Annika Lindholm 013-30 37 85
annika.lindholm@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Öppet hus
Ons
09.30–11.30
Barn 0–5 år med vuxet sällskap
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se
Skattkistan
Kort samling för små och stora i
Skäggetorps kyrka. Vi tittar vad
som finns i skattkistan, sjunger och
pratar tillsammans. (ca 25 minuter)
Ons
09.30 9/10, 13/11 och 4/12
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se

Barntimmar

Lek, pyssel, aktivitet, bibelberättelse, sång,
frukt och andakt för dig som är 4-5 år.
mikaelskyrkan, ryd
Ons
14.00-16.00 Start 28 aug
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se

Babykonsert

tannefors kyrka
Konsert för barn 0-ca 1 år där alla
sinnen används. En upplevelse för så
väl barn som vuxna.
10.00 10/9, 8/10, 5/11, 10/12
Annika Lindholm 013-30 37 85
annika.lindholm@svenskakyrkan.se

Kryp och sjung

domkyrkan
Lekfull gudstjänst för små och stora
Fre 10.00 20/9, 25/10, 15/11, 20/12
Lör 10.00 24/8 på Stadsfesten
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se
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Toniårer (åk 7-8)
Tors 17.30-18.30
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se

Gud & Spagetti

tomaskyrkan, t1
Tors
16.30
Gudstjänst på barnens villkor, kvällsmat och
lek. I samarbete med förskolan Ängeln.
5/9, 24/10, 21/11
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

Himmel & Pannkaka

Skolåldern (6-års - åk 7)
berga kyrka
Miniorer (åk 2-3)
Ons
14.30-17.00
Juniorer (åk 4-6)
Ons
14.30-17.00

vidingsjö kyrkby
Miniorer (åk 2-3)
Tis
13.30-16.00
Juniorer (åk 4-6)
Tis
13.30-16.00
Hanna-Maria Mercurio 013-30 39 11
hanna-maria.mercurio@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Djungelvrål/Scout (7-13 år)
Tors
17.30-19.00
Susanne Eriksson 013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Miniorer och barnkör (6-års-åk 2)
Tis
14.30-17.00
Juniorer (åk 4-6)
Mån
15.00-17.00
Maria Hartman 013-30 39 56
maria.hartman@svenskakyrkan.se
hackeforsgården
Se gärna barn- och diskantkörerna eller
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anmäl intresse till:
Aina Bengtsson 013-30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Juniorer (åk 4-6)
Tis
16.00-17.30
Drop-in 15.30
Aina Bengtsson 013-30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Miniminiorer (6 år–åk 1)
Mellis 14.30
Tis
15.40-16.20
Kan kombineras med musiklek
Miniorer (åk 2–3)
Mellis 14.30
Tis
14.50-15.35
Kan kombineras med barnkör
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Miniorer (6-års-åk 3)
Tis
16.30-17.30
Juniorer (åk 4-6)
Tors
16.00-17.00
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se

mariagården, johannelund
Tis
15/10 och 19/11
Släpp bestyren hemma och kom till
Mariagården för andakt och enkel
middagsmat i gemenskap.
Andakt i kyrkan 17.00. Före och efter
andakten serveras pannkakor i
Mariagården för 30 kr/person (50 kr per
familj). Drop-in från 16.00.
Maria Hartman 013-30 39 56
maria.hartman@svenskakyrkan.se

Stadsfesten för barn

Domkyrkan är en spännande plats för både
barn och vuxna. Kom gärna och lek med
barnens altarskåp.
Detektiver
Vi letar efter små och stora detaljer i
Domkyrkan. Det vi hittar betyder något
viktigt och bär på en spännande historia,
som vi berättar och pratar om.
Två grupper: 4-6 år och 7-12 år
23/8 16.00, 24/8 13.00
Sångstund (ca 0-6 år)
Vi provar akustiken i kyrkan! Sång, dans
och instrumentspel. Fika efteråt.
23/8 15.00
Kryp & sjung
Lekfull gudstjänst för små och stora
Lördag 24/8 10.00
Godly play bibelberättelse och skapande
(4-8 år) Lör 24/8 16.00
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se

ungdom
Ungdomsgrupper

berga kyrka
PAUS - mötesplats ungdom
Sista onsdagen i månaden
16.00-21.00 (14 år och uppåt)
Lovisa Hagerfors 0761-06 28 67
lovisa.hagerfors@svenskakyrkan.se

Klart jag är med!

gamla domprostgården
Sön 18.00-21.00 (14 år och uppåt)
Möjlighet att äta middag 17.00
Petra Pihl 0767-92 50 62
petra.pihl@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Fre 18.00 (14-19 år)
John Aldvén 013-30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Ons 18.00-21.30 (15 år och uppåt)
Varannan vecka start i sept
Sandra Nyhlén 013-30 39 57
sandra.nyhlen@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Ons 19.00 (14 år och uppåt)
Vi börjar med mässa start i sept
Linda Lagnestam 013-30 38 09
linda.lagnestam@svenskakyrkan.se
hackeforsgården
Fre 18.30-22.00, udda veckor
Aina Bengtsson 013-30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
(15 år och uppåt)
Viktor Lidman 013-30 38 57
viktor.lidman@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Tis 18.30-21.00 (15 år och uppåt)
Katja Wiebe 013- 30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se
tannefors kyrka, ku-huset
Tors 18.00-21.00 (åk 8 och uppåt)
Fredagsmys 17.00-22.00
20/9, 18/10, 15/11 och 13/12
Anna Westerling 070-618 21 67
anna.westerling@svenskakyrkan.se

För
konfirmation
och kompisar
”I kyrkan får unga ta plats och vi
blir tagna på allvar. Konfirmationen
med alla samtal och andakter betydde
jättemycket för mig. Jag fick många
nya vänner där, så därför har jag valt
att fortsätta i ungdomsgruppen.”
Beda Attervåg

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed

unga ledare

Många församlingar har unga ledare som
hjälper till i konfirmandgrupper m.m. Det
finns också möjlighet till andra frivilliga

uppdrag. Kolla med din församling för
att se vad som erbjuds eller om du har en
egen idé om vad du vill göra.
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Välkommen att bli konfirma

konfirmandlinkoping.se
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and i Linköping!
Hej!
Du som är född 2005 har fått en
inbjudan till konfirmation från din
församling. Kanske har du redan
anmält dig och då vill vi säga grattis
och välkommen till en rolig och
spännande upptäcktsresa.
Har du inte anmält dig än så är det
dags att göra det nu :) Din anmälan
gör du lätt på: konfirmandlinkoping.se
Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Välkommen med!

Vad är konfirmation egentligen?
Konfirmation handlar om kristen tro.
Och kristen tro handlar om ditt liv
och dina frågor. Helt enkelt det som är
viktigt för dig. Konfirmation betyder
bekräftelse och konfirmation i Svenska
kyrkan är en bekräftelse av både ditt
dop och dig.
I dopet lovar Gud att alltid vara med
dig oavsett hur livet är och blir. Under
konfirmandtiden kan du få veta mer
om vad det kan innebära.

Det finns många olika konfirmandgrupper i Linköping att välja mellan och du
väljer själv den grupp som passar dig
bäst, oavsett var du bor.
En del grupper träffas varje vecka,
andra vissa helger under året och
några under sommarlovet. De allra
flesta konfirmationsgrupper är gratis.
Oavsett vilket alternativ du väljer
kommer du få träffa nya människor
och prata om frågor som berör oss alla.

Gymnasiekonfirmation
Gymnasiekonfirmation är till för dig som går på gymnasiet, men av någon anledning
inte blev konfirmerad i ”8:an”. Vi ses en onsdagseftermiddag i månaden i Berga kyrka
och åker på ett läger till Gransnäs 15-17 november. Under våren åker vi på en storstadsresa. Läs mer på svenskakyrkan.se/linkoping/gymnasiekonfirmation
Kontakt Frida Carlsson 0761-35 84 60, frida.carlsson@svenskakyrkan.se

konfirmation
sommarläger på gransnäs
läger 1 ”linköpingslägret”: 15 juni-5 juli
läger 2: 6-26 juli
Frida Carlsson 0761-35 84 60
frida.carlsson@svenskakyrkan.se
berga - vidingsjö
Sommargruppen start 18 sept
Lovisa Hagerfors 0761-06 28 67
lovisa.hagerfors@svenskakyrkan.se
domkyrkan
Assisigruppen start 8 sept
Onsdagsgruppen start 11 sept
Johan Garde 013-30 37 04
johan.garde@svenskakyrkan.se
gottfridsberg start 15 sept
På djupt vatten
Susanne Eriksson 013-30 38 85
susanne.eriksson@svenskakyrkan.se
johannelund start 5 sept
Frälsarkransengruppen
Ulrika Scott 013-30 39 52
ulrika.scott@svenskakyrkan.se
landeryd start 8 sept
Onsdagsgruppen 1, Onsdagsgruppen 2,
Torsdagsgruppen och Helggruppen
Lisa Kjellgren 013-30 38 04
lisa.kjellgren@svenskakyrkan.se
skäggetorp start 17 sept
Tisdagsgruppen
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se
tannefors - s:t lars start 15 sept
Vår plats på jorden
Anna Westerling 070-618 21 67
anna.westerling@svenskakyrkan.se
Funkisgruppen
Om du behöver en mindre grupp eller
har en funktionsvariation. I Tomaskyrkan
(på T1) erbjuder vi mindre grupper på
5-10 personer där vi anpassar verksamheten till de som är med. Du kan vara
med om du är 14 år och uppåt.
Annika Appel 013-30 37 28
annika.appel@svenskakyrkan.se
Gymnasiekonfirmation
Mer info till vänster
Frida Carlsson 0761-35 84 60
frida.carlsson@svenskakyrkan.se
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Klart jag är med!
För Gosskören
”Att få musicera tillsammans med
andra är en så häftig känsla som slår
det mesta. Jag har fått en stärkt
självkänsla och många av mina vänner
genom Linköpings gosskör.”
Isak Meunier

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed

musik
Barnkörer

berga kyrka
Barnkör (6 år-åk 3)
Ons
16.00-16.45
Hanna-Maria Mercurio 013-30 39 11
hanna-maria.mercurio@svenskakyrkan.se
gamla domprostgården
Lilla Kören (4-5 år)
Ons
17.00-17.45
Eva Karlsson 013-30 37 27
eva.karlsson1@svenskakyrkan.se
Diamanterna (6-8 år)
Tors
17.00-17.45
tomaskyrkan, t1
Happy Voice (9-11 år)
Tis
15.45-16.45
Drop in-fika 14.45
Jenni Skogsfors 013-30 37 15
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Gottiskören (6 år-åk 2)
Tors
15.30-16.15
Non Stop (åk 3-uppåt)
Tors
16.30-17.15
Helena Söderberg 013-30 38 91
helena.soderberg@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Barnkör och Miniorer (6-års-åk 2)
Tis
14.30-17.00
Diskantkör (9-12 år)
Ons
16.00-17.00
Drop in-fika 14.30
Susanne Edlund 013-30 39 64
susanne.edlund@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Minikören (4-5 år)
Tors
16.15-16.45
Barnkören (6-8 år)
Tors
17.00-17.45
Diskantkören (åk 3-6)
Tis
16.00-17.00
Drop in-fika 15.00
Vivi Boozon 013-30 38 13
vivi.boozon@svenskakyrkan.se

hackeforsgården
Barnkören (6 års-åk 2) start 4 sept
Ons
16.30-17.30
Diskantkören (åk 3-6) start 12 sept
Tors
15.30-16.30
Elisabeth Ingelberg 013-30 38 12
elisabeth.ingelberg@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Musiklek (6 år-åk 1) Mellis från 14.30
Tis
14.50-15.35 start 27 aug
Kan kombineras med Miniminiorer.
Barnkör (åk 2-3) Mellis från 14.30
Tis
15.40-16.20 start 27 aug
Kan kombineras med Miniorer.
Diskantkören (åk 4 och uppåt) Fika 15.30
Ons
16.00-16.45 start 28 aug
Maja Hagard 013-30 38 61
maja.hagard@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Barnkör
Tis 15.30- 16.15
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se
tannefors kyrk a
Gospel Children (7–11 år)
Mån
17.00-18.30
Kör, pyssel och lek
Annika Lindholm 013-30 37 85
annika.lindholm@svenskakyrkan.se

Gosskör

linköpings gosskör
Måndagar och onsdagar (8-25 år)
Se linkopingsgosskor.se för info
Lovisa Kronstrand Alinder 013-30 35 87
lovisa.alinder@svenskakyrkan.se

Ungdomskörer

gamla domprostgården
Vox (12-16 år)
Mån
16.30-17.45
Drop in-fika 15.30
Exaudi (16-25 år)
Mån
18.00-19.30
Drop in-fika 15.30
Sara Michelin 0704-34 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se

ansgarskyrkan, gottfridsberg
Tonårskör
Tis
16.30-18.00
Helena Söderberg 013-30 38 91
helena.soderberg@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Mariakören (tjejer 13 år och uppåt)
Mån
17.45-19.00
Susanne Edlund 013-30 39 64
susanne.edlund@svenskakyrkan.se
hackeforsgården
Ungdomskör (åk 7 och uppåt)
Fre
17.00-18.00
Aina Bengtsson 013-30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se

Gospelkör

mikaelskyrkan, ryd
Agape
för studenter och andra vuxna
Mån
19.00-21.00
Karin Svenbrant 013-17 77 44 (ej dagtid)
karin.agape@gmail.com
Josefine Johansson 070-210 23 69
josefine.johansson30@gmail.com
tannefors kyrka
Gospel T Joy gospeltjoy.jimdo.com
Ons
19.00-21.00
Liselotte Tengelin 013-30 37 86
liselotte.tengelin@svenskakyrkan.se

Mångfaldskören

domkyrkoförsamlingen
Kören för dig som vill lära känna nya
människor och sjunga sånger från världens
alla hörn tillsammans med människor från
hela världen. Inga förkunskaper krävs, alla
är välkomna! Kören träffas cirka 10 gånger
per termin.
A choir for everybody who wishes to get
to know new people, sing songs from
different countries, alongside people from
all over the world. No prior experience is
required. The choir meets 10 times during
the semester.
Jenni Skogsfors 0702-30 89 20
jenni.skogsfors@svenskakyrkan.se
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Vuxenkörer

ansgarskyrkan, gottfridsberg
Ansgarskören kyrkokör
Ons
19.00-21.00
Helena Söderberg 013-30 38 91
helena.soderberg@svenskakyrkan.se
Damkören Gloria
Tors
18.00-18.45
Gottfridskören
”Alla kan sjunga”-kör
Tors
19.00-20.30
Annica Elebjörk Broman 013-30 38 62
Annica.elebjorkbroman@svenskakyrkan.se
berga kyrka
Kyrkokören
Tis
19.00-21.15
Seniorkören
Ons
10.00-11.00 Jämna veckor
Gabriel Kindesjö 013-30 39 14
gabriel.kindesjo@svenskakyrkan.se
vidingsjö kyrkby
Kyrkokören
Tis
19.30-21.00
Gabriel Kindesjö 013-30 39 14
Gabriel.kindesjo@svenskakyrkan.se
domkyrkoförsamlingen
Domkyrkokören (25-70 år)
Bred repertoar med tonvikt på klassisk
kyrkomusik
Mån
19.00-21.15
Domkyrkans kammarkör
Tis
19.00-21.30
Bred repertoar med tonvikt på klassisk
kyrkomusik, avancerad nivå
Marie-Louise Beckman 013-30 37 12
marie-louise.beckman@svenskakyrkan.se
Kören Daylight
Tors
11.00-12.30
En öppen och tillåtande sånggemenskap
– alla är välkomna!
Bodil Söderberg 070-614 71 62
bodil.soderberg@svenskakyrkan.se
domkyrkan, ceciliasalen
Vox Hermanni
Tis
18.30-20.00
Gregoriansk och manskörrepertoar som
sjunger vid tre högmässor/termin. Kören
14

övar i veckan innan högmässan.
Sara Michelin 0704-34 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se
tomaskyrkan, t1
Accentus (25-55 år)
Ons
18.45-21.00 (med fika)
Bred repertoar med modern inriktning
Alexandra Pilakouris 013-30 37 13
alexandra.pilakouris@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Kyrkokören
Blandad vuxenkör
Tis
19.00-21.00
Susanne Edlund 013-30 39 64
susanne.edlund@svenskakyrkan.se
Motettkören
Vuxenkör, god körvana
Tors
19.00-21.30
Sankta Maria Seniorkör
60+, god körvana
Mån
13.30-15.15
Linn Björklid 013-30 39 63
linn.bjorklid@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Fredagskören
Sångstund för daglediga. start 13 sept
Varannan fredag 10.00-11.30
S:t Hanskören
Blandad kör 16-70 år
Tis
19.00-21.30
Annika Blohm 013-30 38 14
annika.blohm@svenskakyrkan.se
hackeforsgården
Landeryds kyrkokör
Tis
19.00-21.00
Aina Bengtsson 013-30 38 11
aina.bengtsson@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Mikaelikören
för studenter och andra vuxna
Tors
19.00-21.15
Maja Hagard 013-30 38 61
maja.hagard@svenskakyrkan.se
Rydskören Seniorkör start 22 aug
Tors
10.00-11.30 (varannan vecka)
Annica Elebjörk Broman 013-30 38 62
annica.elebjorkbroman@svenskakyrkan.se

s:t lars kyrka
S:t Lars Kammarkör
för dig 20-50 år med körvana
Ons
19.00-21.00
After Work-kören
för alla som gillar att sjunga
Ons
17.15-18.30
Bo Ingelberg 013-30 37 58
bo.r.ingelberg@svenskakyrkan.se
tannefors kyrka
Nicolaikören nicolaikoren.se
Mån 19.00-21.00 Viss körvana krävs
Finstämt
Mogen ålder
Tors
10.30-12.00
Liselotte Tengelin 0702-66 33 76
liselotte.tengelin@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Skäggetorpskören, Vokalensemblen
För mer information kontakta
församlingsexp 013-30 35 00

Orkestrar & ensembler
domkyrkan
Domkyrkans kammarorkester
Tors 19.00-21.30

Östgöta Barock
Tis 18.30-21.00
Torbjörn Köhl 013-30 37 16
torbjorn.kohl@svenskakyrkan.se
Domkyrkans stråkensemble
Lina Hedström Berg 013-30 37 17
lina.hedstrom.berg@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
AM Blås Blåsorkester amblas.se
Tis 19.00-20.30
Mia Pettersson 070-723 62 03
mia@tomweb.se
tannefors kyrka, ungdomslokalen
Korsbandet
Måndagar 18.00-20.00
Vi är ett yngre gäng som träffas,
spelar musik och sjunger tillsammans.
Ibland spelar vi på gudstjänster mm.
Du behöver inte vara jätteduktig eller
ha spelat ett instrument innan.
Viktor Lidman 0733-61 14 86
viktor.lidman@svenskakyrkan.se

student

Klart jag är med!
För fika, tro
och gemenskap
Studentpräst Anders Facks
070-603 97 60
anders.facks@svenskakyrkan.se

”För mig är fikat i kyrkan viktigt.
I fikapratet växer både min tro
och gemenskapen med andra”
Simon Wiebe

Kyrkan på Universitetet
Studentprästerna ingår i samverkan
Kyrkan på Universitetet ”KPU”,
som är ett ekumeniskt samarbete
mellan Linköpings domkyrkopastorat,
Norrköpings pastorat, och frikyrkorna
i Linköping och Norrköping.
Vi finns för studenter och personal,
för samtal och stöd i med- och motvind. KPU:s präster och pastorer finns
på Linköpings universitets Campus
Valla, Campus US (MedFak), och
Campus Norrköping.
Bön & Lovsångsmässa
Den ekumeniska Bön & Lovsångsmässan firas i Domkyrkan tredje
fredagen i månaden 20.00.
Mässan är ett samarbete av många
olika kyrkor i Linköping. Efter
mässan fikar vi tillsammans i någon
av kyrkorna. Datum för hösten är
20 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec.
Mat och existens för studenter
mikaelskyrkan, ryd
Söndagar 17.00-19.00
15 sept, 27 okt, 10 nov, 1 dec
Kristina Nedell, 013-30 38 55
kristina.nedell@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed

kyrkanpauniversitetet.se
facebook.com/kyrkanpauniversitetet
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diakonicentrum

diakonins månad

Erika, Anna och Eva finns på Diakonicentrum.

Behöver du hjälp? Upplever du att
dina rättigheter fråntagits dig eller är
du osäker på vad du har för rättigheter? Vet du inte var du ska ta vägen
eller vem som kan stötta och hjälpa
dig? Diakonicentrum kan hjälpa dig
att hitta rätt person i Svenska kyrkan, olika myndigheter eller andra
organisationer för fortsatt hjälp.
Kontakta oss via mail eller telefon.
Har du frågor som rör migration
(asyl, familjeåterförening, arbete,
studier, medborgarskap)?
Välkommen att boka tid till vår migrationsmottagning. Där tittar vi på
vilka alternativ som finns i just ditt
ärende. Vid behov har vi sakkunniga
personer och jurister som stöd.
Välkommen till Diakonicentrum!
kontakt 013-30 35 05

linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

diakonicentrumlinkoping.se

Migrationsmottagning

tidsbokning via mail eller telefon:
Tis 13.00-16.00 S:t Lars kyrka
Tors 09.30-12.00 Skäggetorps kyrka

Diakonimottagning

s:t lars kyrka
Tis 09.30 -12.00 bokade tider
Tors 14.00-16.00 öppen mottagning
Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Öppen mottagning
Tis och ons 09.30-11.30
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se
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prova på-dag om hälsosamt åldrande
– Alla människor behöver meningsfulla
sammanhang där man får komma till
sin rätt, säger diakon Lena Sjöberg som
är en av initiativtagarna till Hälsosamt
åldrande i Missionskyrkan den 12 september.
– Ensamheten är ett stort samhällsproblem, menar Lena, och många har svårt
att bygga relationer när man slutat arbeta.
Det är lätt att hamna i en ofrivillig
ensamhet, men det kan vara svårt att ta
sig ur den. Något så enkelt som nedsatt
hörsel kan påverka självkänslan när
man blir rädd för att missuppfatta eller
säga fel. Och då är steget att känna sig
nedstämd inte långt.
Det finns många saker som man kan
göra för att motverka detta. Daglig utevistelse är en enkel sak, att möta andra
människor och att få känna sig behövd
likaså. Ett sätt att behålla och utveckla
nya relationer är att få vara i ett sammanhang där man tillåts vara med de
förutsättningar som man har. När saker
händer utom ens kontroll så löser det
sig inte alltid av sig självt, utan man kan
behöva hjälp av andra.
– Poängen med dagen den 12 september
är att man ska få prova på olika saker

som man kan göra för att må bra och ta
hand om sig själv, berättar Lena. Man
kan sjunga med kören Daylight, prova
på kreativt skrivande, djupmeditation
eller att vara med i en samtalsgrupp om
livsfrågor. I kyrkan finns alltid möjlighet till samtal med präster och diakoner,
både individuellt och i grupp. Då man
kan prata om saker som inte är så ytliga
och komma andra människor närmare.
– Den 12 september blir det även information om olika gemenskapsträffar där
man kan hitta vänner att umgås med.
Det bjuds på mat och så får man lyssna
på professor Lars Andersson som pratar
om Vad kan vi göra åt ensamheten? Det
blir lite för hjärnan, magen och hjärtat
för den som kommer, avslutar Lena.
hälsosamt åldrande: mening • samvaro
• aktiviteter • goda matvanor
när: Torsdag 12 september 16.00-19.00
var: Missionskyrkan, Drottninggatan 22
kostnad: Gratis anmälan: (för maten)
senast 8 sept till 013-24 98 05 eller
eva.milton@missionskyrkanlinkoping.se
program: 16.00 Föredrag med Lars
Andersson, professor emeritus i äldre
och åldrande 16.45 Något att äta 17.3018.30 Prova på aktiviteter och workshops 18.30-19.00 Avslutning.

samtal

Ibland behöver man någon att tala
med.
Om livet, Gud, kärleken, döden och
vardagens bekymmer. Det kan vara
stort eller smått, men inget bekymmer är för litet för att prata om.
Även små bekymmer tynger...
Präster och diakoner har tystnadsplikt. Du kan boka en tid på
svenskakyrkan.se/linkoping/samtal
eller kontakta med din församlingsexpedition som hjälper dig att boka
en samtalstid.
Här finns präst/diakon för samtal
(utan att du behöver boka tid innan):

domkyrkan

Mån 10.00-11.30
Ons och tors 16.00-17.30

ryd - mikaelskyrkan
Ons 10.00-12.00

skäggetorps kyrka

Tis och ons 09.30-11.30

s:t lars kyrka

Fredagar 14.00 och 15.30 (30/8-20/12)

jourhavande
präst

Alla dagar 21.00-06.00 kan du bli
kopplad till Jourhavande präst via
112. Du kan även chatta eller skicka
digitala brev.
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

sjukhuskyrkan

ibland blir livet inte som vi tänkt oss
Ett oväntat besked kastar livet över
ända. Arbetet ställer högre krav än vi
förväntat och livspusslet går inte ihop.
Sjukdomen drabbar när orken är som
lägst. Ensamheten skaver. Kanske lever
du med en svårt sjuk anhörig och undrar
hur du bäst stöttar?
Orsakerna kan vara många till att man
behöver samtala med någon som är ett
lyssnande öra eller kan hjälpa att vända
på perspektiven.
Sjukhuskyrkan finns som samtalspartner
för dig som önskar dela dina tankar med
en utomstående och som förebedjare
för dig som känner behov av det. Såväl
patienter, anhöriga som sjukvårdens
medarbetare är välkomna till oss. Vi har
tystnadsplikt och för inga journaler.
Arbetslaget på sjukhuset är ekumeniskt,
det betyder att vi representerar olika
kyrkor, och kan även hjälpa till att förmedla kontakt med andra trossamfund.
I Meditationsrummet, plan 9 i Huvudblocket på US, har vi varje söndag 14.30

Söndagsbön med musik och Veckomässa
på onsdagar 09.00 under terminerna. Vi
har även musikstunder i veckorna. Till
vår hjälp finns en grupp frivilliga gudstjänstvärdar, som gärna får bli fler!
Vill du komma i kontakt med Sjukhuskyrkan når du oss antingen via vår expeditionstelefon 010-103 34 95, genom
sjukvårdspersonal eller på vår hemsida
linkopingssjukhuskyrka.se
Välkommen att ta kontakt.

samtalsgrupp om sorg

Samtalsgrupp för dig som, i vuxen ålder,
förlorat en anhörig genom självmord
och som har behov av att samtala med
andra i liknande situation. Sorgen kan
ta sig olika uttryck och tillsammans med
andra i liknande situation kan det vara
en hjälp att få tala om det som är svårt
och därigenom själv bli avlastad.
Intresseanmälan till:
Sjukhusdiakon Helena Sundström 0706-18 83 70
helena.sundstrom@svenskakyrkan.se
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Klart jag är med!
För bön
och tillit
”För mig är bönen ett samtal med Gud.
Utan bönen skulle jag famla, falla och
vara vilse. När jag ber: ”- Var med mig!”
så känner jag att svårigheten inte längre
är lika svår. Det ger mig kraft och en
förnimmelse av att jag är omsluten.
För mig är det en tillit som är mer än en
trygghetskänsla.”
Gunvor Kruse

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed
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mötesplatser
Kyrkkaffe

Kyrkkaffet är en naturlig mötesplats i
samband med de flesta gudstjänster.

Luncher

Mat, gemenskap och lite andlig spis.
berga kyrka
Tors
12.00, 30 kr
Andakt, mässa eller lunchmusik 11.30
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Gottemat start 29 aug
Tors
11.30, 40 kr
Bön och allsång 12.30
mikaelskyrkan, ryd
Tors
12.00, 30 kr. Andakt 11.50
skäggetorps kyrka start 28 aug
Ons
12.00, 30 kr. Mässa 11.30

Caféer & dagträffar
berga kyrka
Smörgåscafé
Ons
09.30-11.00

Även café på kyrktorget de flesta vardagar
09.30-11.00 – titta efter skylten på gatan!

Bergaträffen
Fre
14.00-16.00
27/9, 25/10, 22/11, 13/12
vidingsjö kyrkby
Café
Tis
15.00-16.00
Vidingsjöträffen
Fre
14.00-16.00
13/9, 11/10, 8/11, 6/12
Berit Bergqvist 013-30 39 20
berit.bergqvist@svenskakyrkan.se
gamla domprostgården
Diakonikretsen
Ons
14.00-15.30
18/9, 9/10, 30/10, 20/11, 11/12
Anna Haglund Fröhler 013-30 37 06
anna.haglund@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Öppen gemenskap
Gudstjänst, kaffe och program.
Ons
14.00-16.00 Udda veckor

28/8, 11/9, 25/9, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12

Mia Zetterlund 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

mariagården, johannelund
Johannelundsträffen
Ons
14.00-15.30
11/9, 9/10, 13/11, 11/12
Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Café Kom-som-du-är
Ons
14.00-16.00 start 4 sept
Mötesplats, fika, andakt och samtal
Kristina Nedell 013-30 38 55
kristina.nedell@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Torgcafé tisdagskvällar, i anslutning till
kvällsmässan som börjar 18.30
Bokcafé
Mån-tis, tors-fre 09.30-12.00,
ons 09.30-16.00
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se
Skäggetorpsträffen
Program, andakt, fika, lotteri.
Mån
14.00-16.00
26/8, 30/9, 28/10, 25/11
Linda Waldemar 013-30 39 84
linda.waldemar@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Seniorcafé
Tors
10.00-11.30
Nina Tønne 013-30 38 07
nina.tonne@svenskakyrkan.se
Fredagskören
Sångstund för daglediga. start 13 sep
Varannan fre
10.00-11.30
Elisabeth Ingelberg 013-30 38 12
elisabeth.ingelberg@svenskakyrkan.se
s:t lars kyrka
Tre-fika
Varje helgfri vardag 15.00-15.30
Thomas Bernhardsson 013-30 37 60
thomas.bernhardsson@svenskakyrkan.se
s:t lars kyrka & missionskyrkan
Eftermiddagsträffen
tillsammans med Missionskyrkan.
Jämna måndagar 14.00-15.45
S:t Lars kyrka: 16/9, 14/10, 11/11
Missionskyrkan: 2/9, 30/9, 28/10,

25/11, 9/12
Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se

Språkcafé

Kom och umgås, dela erfarenheter och
prata svenska. Kom med också du som är
svenskspråkig - du behövs.
berga kyrka
Ons
15.30-17.00
Per-Inge Planefors 013-30 39 04
per-inge.planefors@svenskakyrkan.se
mariagården, johannelund
Tis
15.00-16.30
Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se
mikaelskyrkan, ryd
Mån
13.30-15.00 start 2 sept
Kristina Nedell 013-30 38 55
kristina.nedell@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Svenskundervisning för kvinnor.
Tis
09.30-11.00
Fre
10.00-11.30
Pernilla Janson 013–30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se

Solskensgruppen

tomaskyrkan
för personer med särskilda behov.
Tors
18.00-20.00 start 5 sept
Elisabeth Nilsen 013-30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se

Du som är långtidssjuk
gamla domprostgården
Måndagsgruppen
– för dig som är sjuk en längre tid.
Mån
13.00-15.00, jämna veckor
19 aug-9 dec
Anna Haglund Fröhler 013-30 37 06
anna.haglund@svenskakyrkan.se

Äldredagen

Besök oss gärna i vår monter på
Konsert & Kongress den 9 oktober.
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mötesplatser
Promenadgrupper

berga kyrka
Tis
13.00
Samling vid Berga centrum.
Per-Inge Planefors 013-30 39 04
per-inge.planefors@svenskakyrkan.se
hackeforsgården
Promenadcafé start 27 aug
Promenad, fika och andakt.
Tis
10.00-11.30
Nina Tønne 013-30 38 07
nina.tonne@svenskakyrkan.se

Hundpromenader

johannelunds centrum
Ta med din hund om du har, eller kom ändå
och träffa trevliga hundar. Vi samlas vid
kyrkan och tar en kort promenad ca 30
minuter, sedan fikar vi och umgås med
hundarna. Alla åldrar. Är du intresserad,
kontakta Lena.
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring

s:t lars kyrka
Pilgrimsvandring längs Stångån
Tis
09.00 start 10 sept
Startar med morgonbön i S:t Lars kyrka,
sedan avslut i Missionskyrkan ca 11.30.
Janne Johansson 013-30 37 55
janne.johansson@svenskakyrkan.se

Open Church

skäggetorps kyrka
Skapande, träna svenska, gemensam
måltid, musik och andakt. För alla åldrar.
Tors
17.00-20.00
26/9, 24/10, 28/11
Annika Möller 013-30 39 87
annika.moller@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Måltid, aktiviteter och andakt.
För alla åldrar.
Tors
16.30-19.15, 19/9 och 28/11
Sofia Bergholtz 013-30 38 82
sofia.bergholtz@svenskakyrkan.se
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Hantverk

Hantverk, fika och gemenskap.
ansgarskyrkan, gottfridsberg
Recyclinggrupp
Nytt av gammalt, fika och gemenskap
Tors
13.00-15.00
Mia Zetterlund 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se
johannelund - mariagården
Snickis & Stickcafé Jämna veckor start v 38
Mån
10.00-12.00
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Stickcafé
Mån
10.00-12.00
Nina Tønne 013-30 38 07
nina.tonne@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Birgittakretsen
Tors
14.00-16.00 varannan vecka
Linda Waldemar 013-30 39 84
linda.waldemar@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Slöjdgrupper i Josefs verkstad
Här finns plats för dig som vill delta eller
kanske leda en grupp.
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se

Kropp och själ

hackeforsgården
Tors
17.00
22/8, 5/9, 19/9, 3/10
Kom till en stund av stillhet. Landa där du
är, kanske i en bön? Bekväm klädsel.
Lotta Torstensson 013-30 38 05
lotta.torstensson@svenskakyrkan.se

Konstutställningar

skäggetorps kyrka
18 aug Marie Daun
27 okt Royne Mercurio – Sätt färg på
november
1 dec ”Julens bilder” – samlingsutställning
För öppettider, se hemsidan
Församlingsexp. 013-30 35 00

Kvinnor och prat

skäggetorps kyrka
Kvinnor från all världens hörn träffas,
umgås, lagar och äter mat. Anmälan.
Tors
17.00-20.00 start 29/8
Maryam Azmand 013-30 39 89
maryam.azmand@svenskakyrkan.se

Matlagning

skäggetorps kyrka
Gourmèklubben för herrar i alla åldrar.
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se

Kreativt skrivande

Att öva sig i kreativt skrivande
En skrivgrupp med skrivövningar.
För mer information kontakta:
Karin Thorèn, 013-30 35 85
karin.thoren@svenskakyrkan.se

Ikonmålning

med teologi, historia och symbolik.
s:t lars kyrka start 26 aug
18.00-21.00, varannan måndag, 8 ggr.
Fika och andakt 17.30
mikaelskyrkan, ryd
14.00-18.00 ca varannan fredag, 8 ggr
Chrestina Pålsson 070-574 96 78
chrestinapahlsson@gmail.com

Heliga danser

tomaskyrkan, t1
Dans och rörelse i livets skiftningar.
Tis
17.00-18.30
20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10,
12/11, 26/11, 10/12
Annette Sperling 070-355 54 19
Pia Arvidsson 070-754 12 77

Öppen kyrka

tannefors kyrka
Med möjlighet för personlig förbön,
ljuständning och en kopp kaffe.
Tors
13.00-17.00
Linus Johansson 013–30 37 90
linus.johansson@svenskakyrkan.se

Dramavandring

domkyrkan
Röster i valven
Du får möta några gestalter ur Bibeln och
kyrkohistorien och blir guidad i Domkyrkan
där dessa gestalter berättar från sina liv.
Vi samlas i vapenhuset i Domkyrkan.
Ons 13 nov 19.00. Kom i tid!
Marianne Modéus 013-30 35 84
marianne.modeus@svenskakyrkan.se

Kyrksöndag

skäggetorps kyrka
Sön 1 sept 10.00
Temamässa Jesus och barnen.
Medverkande Jan G Persson mfl.
11.00 Fest på kyrkbacken med
kyrkkorv, hoppborg, popcorn m.m.

Symbolernas rum

Dröm • bild • dans • berättelse
s:t lars kyrka 17.30-20.00
24/9, 8/10, 22/10, 20/11, 26/11
Drop in-fika från 17.30. Kostnad: 300 kr
(material och fika). Symbolerna hjälper
oss att tolka livets skiftningar. Vi jobbar
med bildens och berättelsens helande
kraft. Ledare: Ninna Grefbäck, diakon
och symbolpedagog, Helen Kemi,
symbolpedagog och stiftspedagog.
Anmälan senast 10 sept till:
Ninna Grefbäck, 013-30 37 53
ninna.grefback@svenskakyrkan.se

Meditation

domkyrkan
Kristen djupmeditation
Mån
19.00
Introduktion för nytillkomna första måndagen i varje månad. Ingång via södra porten i
Domkyrkoparken. Ingen föranmälan.
Pia Jagerfelt 013-30 37 08
pia.jagerfelt@svenskakyrkan.se
s:t lars kyrka
Mån
12.15-12.45 start 2 sept
Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se

Retreat

vidingsjö kyrkby
Sön 20 okt 10.00 Anmälan till:
Pernilla Enström 013-30 39 07
pernilla.enstrom@svenskakyrkan.se
heliga hjärtas kloster
Stillhet och vila – för kropp och själ
12-14/9 i Heliga Hjärtas kloster,
Omberg. Pris: 1000 kr helpension.
Anmälan senast den 28 aug till:
Marianne Modéus 013-30 35 84
marianne.modeus@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Lör 19 okt 09.30
Anmälan till
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se

Surströmmingsfest

mikaelskyrkan, ryd
Tis 20 aug 18.00
Anmälan senast 14 aug
Jenny Bjarnemar 013-30 38 58
jenny.bjarnemar@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Tors 22 aug 18.00
Anmälan senast 16 aug, 013-30 39 80

Rydsdagen

mikaelskyrkan, ryd
Lör 14 sept 12.00-16.00
Aktiviteter i och runt Mikaelskyrkan och
Ryds centrum. Loppis i Mikaelskyrkan från
13.00, boka bord via
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se

Bergadagen

berga kyrka
Lör 7 sept 11.00-15.00
Aktiviteter i och runt kyrkan.

Tanneforsdagen

tannefors
Lör 28 sept 10.00-17.00
• Café i församlingshemmet hela dagen
• Bakluckeloppis på kyrkans parkering
• Guidning av kyrkan hela dagen
11.00 Sångstund för barn 0-6 år
16.00 Jazz, visa & schlager. Konsert med
Nicolaikören, Finstämt och musiker.

Gårdsfest

ansgarskyrkan, gottfridsberg
Sön 25 aug 13.00-16.00
Fika, tipspromenad, underhållning, korvgrillning på gården bakom Ansgarskyrkan.
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Söker du
ett sammanhang där du
som vuxen kan samtala
och reflektera över
livsfrågor och tro?

Då kan katekumenatet vara något för dig!
Det vänder sig till vuxna som är nyfikna,
som söker och vill växa i tro.
Katekumenatet kan leda fram till dop
eller konfirmation för den som önskar.
Läs mer om vad katekumenatet är på
katekumenatet.se
domkyrkoförsamlingen
Start 25 sept 18.30 i
Gamla Domprostgården, Storgatan 47.
Välkommen till information efter
högmässan den 8 sept i Domkyrkan.
Marianne Modéus 013-30 35 84
marianne.modeus@svenskakyrkan.se
johannelund
Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se
landeryd
Varannan vecka i Hackeforsgården/
S:t Hans kyrka. Start i mitten av oktober.
Anmälan till församlingsexp senast 3 okt.
Informationskväll om katekumenatet
5 sept 18.30, efter mässan i
Hackeforsgården.
Nillan Kylemark Bergman 013-30 38 16
nillan.bergman@svenskakyrkan.se
s:t lars kyrka
Start 11 nov 18.30
Cecilia Öberg 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se
tannefors kyrka
Start tis 1 okt 18.30
Annika Vårblom Sandström 013-30 37 82
annika.varblom-sandstrom@svenskakyrkan.se
Foto:
22 Simon Wijers /Pixabay

mötesplatser
Viktigt att veta när
någon dör

Efter vårens fullsatta lunchföreläsningar
bjuder vi in till två nya tillfällen.
s:t lars kyrka
22 okt och 5 nov 11.30-13.00
Vad händer med skulderna?
privatekonomi efter att en anhörig dör
Carina Brehmer, budget- och skuldrådgivare, Linköpings kommun
Vad har dödsbodelägarna för rättigheter enligt konsumentlagstiftningen?
Hanna Edqvist, konsumentvägledare,
Linköpings kommun
Vad gäller vid en begravning?
Svenska kyrkans ansvar som huvudman
Helena Sederström, kommunikationschef,
Linköpings domkyrkopastorat
Vi bjuder på kaffe/te och lunchmacka.
Anmäl dig senast den 11 okt och ange till
vilket tillfälle du vill komma och eventuell
allergi. Begränsat antal platser.
Maila till linkoping.info@svenskakyrkan.se
eller ring 013-30 35 00.

Sorgegrupper/
Leva vidare-grupper

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon
anhörig eller nära vän. Intresseanmälan.
berga församling
Pernilla Enström 013-30 39 07
pernilla.enstrom@svenskakyrkan.se
domkyrko/gottfridsberg/
s:t lars - tannefors
Gunilla Larsson 013-30 37 07
gunilla.larsson@svenskakyrkan.se
johannelund
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se
landeryd
Johan Lamberth 013-30 38 03
johan.lamberth@svenskakyrkan.se
skäggetorp
Emil Holmgren 013-30 39 82
emil.holmgren@svenskakyrkan.se

mötesplatser
sätter samtalet onsdagar 14.00-15.30,
23/10, 6/11, 20/11. Anmälan senast
11/10.
Jonny Karlsson 013-30 35 83
jonny.karlsson@svenskakyrkan.se

studiecentrum

Församlingarna inbjuder till studier och
samtal. I respekt för varje människas tro
vill vi presentera kyrkans tro och liv i en
miljö där samtalet och frågorna får stor
plats. Studiecentrum har ett särskilt
ansvar i det vuxenpedagogiska arbetet
och är en resurs för hela Linköpings
domkyrkopastorat.
Under renoveringen av Domkyrkans
församlingshem finns Studiecentrum
inte i sina lokaler där. För kontakt och
besök kontakta:
Karin Thorèn, 013-30 35 85
karin.thoren@svenskakyrkan.se
Marianne Modéus,
domkyrkopedagog 013-30 35 84
marianne.modeus@svenskakyrkan.se
Jonny Karlsson, domkyrkolektor 013-30 35 83
jonny.karlsson@svenskakyrkan.se

Cirklar och grupper

berga kyrka
Läse- och samtalsgrupp start 28 aug
Ons
13.00-15.00, ojämna veckor
Samtal kring noveller av kända författare
bl a P-O Enquist, Sara Lidman och Torgny
Lindgren. Information och anmälan:
C-G Boman, 013-15 03 15
boman.cg@gmail.com
Litteraturcirkel start 19 sept
Tors
10.30-12.00, jämna veckor
”Vad säger oss Frälsarkransens pärlor?”
Anmälan till Vivan Nibell 013-15 74 90
vivan.nibell@gmail.com
gamla domprostgården
4 x om Selma Lagerlöf
Vi inleder med att lyssna till Anna-Karin
Palms föreläsning om Selma Lagerlöf
i Domkyrkan tis 15 okt 18.30 och fort24

johannelund, mariagården
Samtalsgrupp om livet start v 39
Syftet med gruppen är att ge samvaro,
ökad livslust och självmedskänsla genom
att träffas i ett tryggt sammanhang.
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen/
hackeforsgården start 18 sept
Musikcirkel – Musiken är gudomlig
Onsdag och torsdag efter mässan (se sid
30), en gång i månaden.
Ledare: Siv Karlsson och Ulrika Ohlander.
Anmälan senast 11 sept.
s:t hans kyrka, ekholmen
Psalmcirkel – Psalmboken som andaktsbok
Varannan fredag 10.00-11.30 start 6 sept
Vi lär oss om psalmer och sjunger och
samtalar om livet och tron utifrån olika
psalmer. Anmälan till församlingsexpeditionen senast 30 aug.
Annika Johansson 013-30 38 02
annika.johansson@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Bokcirkel för kvinnor
Lättläst på svenska. Anmälan.
Fredagar 10.00-11.30
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se
tannefors kyrka
Bokcirkel
Varannan tisdag 15.30-17.30 start 8 okt
Annika Vårblom Sandström 013-30 37 82
annika.varblom-sandstrom@svenskakyrkan.se

Filmkvällar

hackeforsgården
Tors 18.30 (efter mässan)
19 sept: En oväntad vänskap
17 okt: Good bye, Lenin!
14 nov: Crash
Ingen föranmälan.
Ledare: Rasmus Hell Martinsson

Föredrag

s:t hans kyrka, ekholmen
Ons 25 sept 19.30 (efter mässan)
Icke till att innelåta i kyrkokistan
En kyrkoantikvarisk undersökning
av kyrkornas boksamlingar med
Martin Kjellgren, fil dr.
s:t hans kyrka, ekholmen
Ons 23 okt 19.30 (efter mässan)
Klagosång och lovsång
Om att ära Gud med hela sitt liv med
Therése Olsson, stiftsadjunkt och nunna.
hackeforsgården
Tors 28 nov 18.30 (efter mässan)
Passionsspelen i Oberammergau
för deltagare i resan år 2020 och andra
intresserade.
Annika Johansson 013-30 38 02
annika.johansson@svenskakyrkan.se
domkyrkan
Livsviktigt - kvällar med innehåll
Tis
18.30
Tolv föredrag med start 3 sept.
Se program på sidan 29.

Bibelsamtal

ansgarskyrkan, gottfridsberg
Lectio Divina
Tors
18.00-19.00
5/9, 3/10, 7/11, 5/12
Annika Kihlberg 013-30 38 86
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se
Bibelfrukost
frukost och undervisning
Sön
09.00 15/9 och 24/11
John Aldvén 013-30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se
johannelund, mariagården
Bibelstudium
Ons
14.00-15.30
25/9, 30/10, 27/11
Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se
s:t hans kyrka, ekholmen
Bordssamtal
Lör
10.00 efter mässan 08.45 och
frukost. 7/9, 5/10, 9/11, 14/12

s:t hans kyrka, ekholmen
Bibelstudier i Apostlagärningarna
Sön
16.00-18.00 start 15 sep
En gång i månaden, anmälan senast 6 sept
Lisa Kjellgren 013-30 38 04
lisa.kjellgren@svenskakyrkan.se
domkyrkan, mathiasssalen
Samtal om kommande söndags bibeltexter
med fokus på evangelietexten.
Tis
17.00-18.00 Ingen anmälan.
Förberedelse - evangelium
Mån
10.00-10.45
26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12
Vi samtalar om kommande söndags
evangelietext utifrån den grekiska texten.
Även den som känner sig osäker inför
grekiskan är välkommen.
Madeleine Nordell 013-30 37 03
madeleine.nordell@svenskakyrkan.se
vidingsjö kyrkby
Bibelsamtal inför söndagen
Tis
18.30-19.30
Taizégudstjänst 18.00
Vi delar tankar om stora och små frågor
i mötet med Bibelns berättelser.
Elin Gudjonsdottir Forsberg 013-30 39 03
elin.gudjonsdottir@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Bibelsamtal - Lectio Divina
Ons
10.00 ojämna veckor start 25 sept
Emil Holmgren 013-30 39 82
emil.holmgren@svenskakyrkan.se

Engagemang

Man trivs där man behövs! Att vara ideell
leder ofta till både gemenskap och glädje.
Vill du vara med och engagera dig ideellt i
kyrkan? Kontakta din församling!
berga
Anna Offelin 013-30 39 08
anna.offelin@svenskakyrkan.se
domkyrko
Elisabeth Nilsen 013- 30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se
gottfridsberg
Mia Zetterlund 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

johannelund
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se
landeryd
Nina Tønne 013-30 38 07
nina.tonne@svenskakyrkan.se
ryd
Kristina Nedell 013-30 38 55
kristina.nedell@svenskakyrkan.se
s:t lars - tannefors
Emmie Davidsson 013-30 37 83
emmie.davidsson@svenskakyrkan.se
skäggetorp
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se
s:t lars- s:t lars kyrka
Cecilia Öberg 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se

Internationella grupper
För dig som vill engagera dig i Svenska
kyrkans internationella arbete, Fairtrade
och miljöfrågor.
berga församling
Anna Offelin 013-30 39 08
anna.offelin@svenskakyrkan.se
domkyrko
Elisabeth Nilsen 013-30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se
ansgarskyrkan, gottfridsberg
med anknytning till EFS utlandsmission.
Annika Kihlberg 013-30 38 86
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se
johannelund - sankta maria
Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se
landeryd
Nina Tønne 013-30 38 07
nina.tonne@svenskakyrkan.se
ryd - mikaelskyrkan
Katti Dahlberg 013-30 38 56
katarina.dahlberg1@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Katja Wiebe 013-30 39 88
katja.wiebe@svenskakyrkan.se
s:t lars
Cecilia Öberg 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se

Diakonigrupp

För dig som vill ha en uppgift i
församlingens diakoniarbete.
gottfridsberg - ansgarskyrkan
Mia Zetterlund 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se
johannelund - sankta maria
Lena Sjöberg 013-30 39 54
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se
landeryd
Margret Söderman 013-30 38 06
margret.soderman@svenskakyrkan.se
skäggetorps kyrka
Pernilla Janson 013-30 39 83
pernilla.janson@svenskakyrkan.se
s:t lars kyrka
Åsa Hansson 013-30 37 54
asa.hansson@svenskakyrkan.se

Gudstjänstgrupp

ansgarskyrkan, gottfridsberg
Värdgrupper för uppgifter i gudstjänsten,
kyrkkaffe och värdskap.
Anna Östergren 013-30 38 87
anna.ostergren@svenskakyrkan.se
johannelund, mariagården
Örjan Wenehult 013-30 39 51
orjan.wenehult@svenskakyrkan.se
skäggetorp
Emil Holmgren 013-30 39 82
emil.holmgren@svenskakyrkan.se

Nomineringsmöten
till nya församlingsråd

I varje församling finns ett församlingsråd
som tillsammans med församlingsherden
ansvarar för bland annat gudstjänstlivets
utveckling och människors delaktighet i
församlingens verksamhet. I oktober är
det nomineringsmöten till dessa i våra åtta
församlingar.
Vill du vara med i ditt lokala församlingsråd
eller nominera någon? Du hittar kontaktpersoner och datum för nomineringsmöten
(kommer ut i september) på
svenskakyrkan.se/linkoping/
nyaforsamlingsrad
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suomeksi

english

tervetuloa
ruotsin kirkoon
Svenska kyrkan finns också på finska
– vi firar mässor och har vardagsträffar med bibelstudier och sång. Det
finns även möjlighet för finskspråkiga förrättningar och samtal.
Ruotsin kirkon seurakuntatyötä on
myös suomenkielellä. Linköpingissä vietetään jumalanpalveluksia
tuomiokirkon Mariakappelissa
kerran kuussa. On myös mahdollisuus suomenkielisiin toimituksiin ja
keskusteluihin.
Välkommen/Tervetuloa!
gamla domprostgården
Sånggrupp
Tis
14.00 17/9, 1/10, 15/10,
29/10, 12/11, 26/11, 10/12
Bibelstudiegrupp
Tis
14.00 24/9, 8/10, 22/10,
5/11, 19/11, 3/12, 17/12
tomaskyrkan
Mässa 16.00 29/9, 27/10, 10/11
Gudstjänst 16.00 26/12
finskspråkig präst
Pekka O Pykäläinen 0727–18 90 02
pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se
Läs mer på: svenskakyrkan.se/
linkoping/finsksprakig-verksamhet
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welcome to church of sweden
The Swedish word for church is “kyrka”
(pronounced ‘sheer-kah’). You are
always welcome to one of the churches
in Linköping. You can come in to light
a candle or sit for a while in the pew to
pray and take a timeout. You can meet
other parents and children at any of our
open-house meetings. There are more
than 50 meeting places for children and
young people each week. Do you want
to sing in a choir? We have more than
50 different choirs to choose from. Do
you want to worship or do you need
someone to talk to? The church is here
for you. Do you want to make Linköping and the world a better place? Your
gifts and commitment are needed. Do
you want to participate in a study circle
and deepen your knowledge or create
with your hands? Do you want to drink
a cup of coffee, talk for a while and find
new acquaintances? You will find plenty
of meeting places in our churches. There
are lunches, cafés, walking groups,
conversational groups about faith and
life, language cafés, icon painting, craft
groups, retreats, meditation and much
more ...

The Church of Sweden has eight
parishes in Linköping which make up
Linköping’s pastorate. Our goal is to do
worship outreach, mission, and teaching. The pastorate has 12 churches and
several other buildings, including parish
homes and funeral chapels.
The Church of Sweden organizes funeral
and burial services in the municipality of
Linköping. It is the administrator for the
central cemetery, Lilla Aska cemetery,
and Landeryd cemetery. Almost 60% of
the city population are members of the
Church of Sweden.
Welcome to our churches in the neighbourhoods of Linköping. Skäggetorps
kyrka in Skäggetorp; Mikaelskyrkan in
Ryd; Ansgarskyrkan in Gottfridsberg;
Tannefors kyrka in Tannefors; Sankta Maria in Johannelund, Berga kyrka in Berga,
Vidingsjö kyrka in Vidingsjö, the country
church of Landeryd; St. Hans kyrka in Ekholmen; Hackeforsgården in Hackefors,
The church at the University Hospital;
Tomaskyrkan in T1; The Cathedral and
St. Lars kyrka in the city center.

arabiska
Till kyrkan är du alltid välkommen. Du kan komma in i
kyrkan om du vill tända ett ljus eller sitta en stund i
kyrkbänken och ta det lugnt. Du kan träffa andra
föräldrar och barn på någon av våra Öppet husträffar. Det finns mer än 50 mötesplatser för barn och
ungdomar varje vecka. Vill du sjunga i kör? Vi har mer
än 50 olika körer att välja mellan.
Vill du fira gudstjänst eller behöver du någon att
prata med? Kyrkan finns där. Vill du vara med och
göra Linköping och världen lite medmänskligare? I
kyrkan finns plats för ditt engagemang.
Vill du delta i en studiecirkel och fördjupa dina
kunskaper eller skapa med dina händer? Vill du dricka
en kopp kaffe, prata en stund och hitta nya
bekantskaper? I kyrkan hittar du massor av
mötesplatser. Det finns luncher, caféer,
promenadgrupper, samtalsgrupper om tro och liv,
språkcaféer, ikonmålning, hantverksgrupper, retreat,
meditation och mycket mer...
Linköpings domkyrkopastorat består av åtta
församlingar i Linköping.
Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst,
diakoni, mission och undervisning. Pastoratet har 12
kyrkor och en rad andra byggnader, bland annat
församlingshem och begravningskapell.
Svenska kyrkan är huvudman för
begravningsverksamheten i Linköpings kommun.
Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Centrala
griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds
kyrkogård. Nästan 60 % av invånarna i våra
församlingar är medlemmar i Svenska kyrkan.
Välkommen till våra kyrkor i Linköping. Skäggetorps
kyrka, Mikaelskyrkan i Ryd, Ansgarskyrkan i
Gottfridsberg, Tannefors kyrka, Sankta Maria i
Johannelund, Berga kyrka, Vidingsjö kyrka, Landeryds
kyrka, S:t Hans kyrka i Ekholmen, Hackeforsgården,
Sjukhuskyrkan på US, Tomaskyrkan på T1 och
Domkyrkan och S:t Lars i centrum.

 تستطيع ان.أ َنتَ دوما مرحبا بكم في الكنيسة السويدية، ت
ِ أَن
تاتي الى الكنيسة الشعال شمعة او الجلوس في الكنيسة للصالة
ويمكنك ان تلتق مع االطفال واولياء امورهم في احد. والتأمل
50  يوجد هناك اكثر من. النشاطات الكنيسة المفتوحة للجميع
 هل ترغب الغناء.مكان للقاء الشباب واالطفال في كل اسبوع
 فرق انشاد مختلفة يمكنك50 في الجوقات ؟ لدينا اكثر من
 هل تحب ان تشارك في القداس او تود.االختيار من بينها
 هل تود المساهمة.التحدث مع احد ما ؟ الكنيسة موجوده هناك
لجعل مدينة لينشوبنغ والعالم اكثر انسانية؟ في الكنيسة يوجد
 هل ترغب في المشاركة في.مكان الهتمامك والتزامك هذا
احدى تلك الدورات التعليمية للتعمق في معرفتك او عمل شيئ
 والتحدث،بيديك ؟ هل تود شرب قدح او فنجانا من القهوة
هنية (بعض) من الوقت او العثور على اصدقاء جدد؟ في
قهوة، هناك وجبة غذاء. الكنيسة سوف تجد الكثير من االماكن
 مجموعات.) مجموعات السير على االقدام(المشي،وشاي
تعلم اللغة والحوار من، النقاش والحوار حول االيمان والحياة
مجموعة االعمال،رسم االيقونة،خالل شرب القهوة
...الخلوه والتأمل والكثير غيرها،اليدوية
 ابرشيات في لينشوبنك8 اسقفية لينشوبنك تتكون من
الخدمة،اقامة القداديس: مهمتها االساسية في العبادة
 االبرشيات لديها.االرسالية (التبشير) والتعليم، اوالشماسية
 كنيسة ومجموعة من المباني االخرى وبما ذلك مركز12
الكنيسة السويدية هي المسؤول االول.الرعية ومصلى الجنازة
عن مراسيم شعائر الدفن والجناز في محافظة او بلدية
 االسقفية في لينشوبنك هي المسؤولة عن مراكز.لينشوبنك
. الدفن منطقة ليال آسك الصغيرة و حديقة الندسريد
 من سكان االبرشية هم اعضاء في الكنيسة%60 حوالي
. نرحب بكم في كنائسنا في مدينة لينشوبنك.السويدية
كنيسة،كنيسة مار ميخائيل في الريد،كنيسة خكيتورب
كنيسة القديسة ماريا في،انسكارد في كوتسف ريد بيري
كنيسة،كنيسة فدينخو،كنيسة بيرية،كنيسة تنفورش،يوهنالوند
كنيسة،كنيسة القديس هانس في ايكهولم،الندسريد
 كنيسة،كنيسة المستشفى في الجامعة التعليمية،هاكافوش
ودوم شيركا وكنيسة القديس الرش،القديس توما في تي ات
. في مركز المدينة

Språkcafé - se sidan 19

facebook.com/svenskakyrkanlinkoping
Instagram: @svenskakyrkanlinkoping
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GUDSTJÄNST
en vanlig vecka i 8 församlingar i Linköping

Berga

berga kyrka

Morgonbön ons-fre 09.00
Söndag 10.00 Högmässa
Tisdag 09.00 Morgonmässa
		Udda veckor

Onsdag 18.00
Torsdag 11.30
		

Mässa
Lunchmässa Sista

Gottfridsberg
ansgarskyrkan

Söndag 11.00 Mässa
Tisdag 09.00 Morgonmässa
Onsdag 14.00 Gudstjänst mitt i 		
		veckan Udda veckor
Torsdag 12.30 Bön och allsång

torsdagen i månaden

Johannelund

vidingsjö kyrka

Morgonbön mån, tis (ojämna
veckor), ons-fre, 09.00
Söndag 16.00 Söndagsmässa
Tisdag 09.00 Morgonmässa
		Jämna veckor
Tisdag 18.00 Taizégudstjänst

sankta maria

Morgonbön i andaktsrummet i
Mariagården mån, ons, tors, fre 09.00
Söndag 11.00
Tisdag 09.00
Onsdag 18.00

Landeryd (sep-maj)

Domkyrko
domkyrkan

Morgonbön mån, tis, tors, fre 09.00
Middagsbön mån-tor 12.00
Mässa

landeryds kyrka

Söndag 10.00

		

Sista söndagen i månaden

Lördag 18.00

Helgmålsbön

tomaskyrkan

Mässa

18.00

3/10, 24/10, 28/11, 12/12

Högmässa

s:t hans kyrka

tis 20.00, ons 09.00
tor 18.00, fre 12.00

Söndag 11.00 Högmässa
		och söndagsskola
18.00 Sinnesrogudstjänst

Högmässa
Mässa
Mässa

Förmiddagsbön i bönekapellet
mån, tis, tors 08.45, ons 08.30
Söndag
Onsdag
Fredag
Lördag

11.00
19.00
08.45
08.45

Högmässa
Mässa
Mässa, kyrkfika
Mässa med frukost

hackeforsgårdens
kapell

Torsdag 18.00

Mässa ny tid!

Finskspråkig mässa 16.00
29/9, 27/10, 10/11, 26/12
Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen.
Du kan också se vad som händer i kyrkan och planera gudstjänster och annat som
du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.
Du kan även få mer detaljerad information om alla gudstjänster i annonsen i
Corren Bostad eller på svenskakyrkan.se/linkoping
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Ryd

mikaelskyrkan

Morgonbön mån, ons-fre 09.00
Middagsbön mån-fre 11.50
Söndag 10.00 Högmässa med
		Barnkyrka
Tisdag 09.00 Morgonmässa

S:t Lars

s:t lars kyrka

Morgonbön tis, ons, fre 09.00
Söndag 11.00
Måndag 12.15
Tisdag 09.00
Onsdag 12.15

Mässa
Meditation
Pilgrimsvandring
Mässa mitt på dagen

Tannefors

tannefors kyrka

Söndag
10.00 Mässa (från 1 sept)
18.00 Gospelmässa 6/10, 10/11, 15/12

Skäggetorp

skäggetorpskyrka

Morgonbön, mån-fre 08.50

Söndag 10.00 Mässa med barnens
		skattkista
Tisdag 18.30 Mässa
Onsdag 11.30 Lunchmässa

Sjukhuskyrkan

universitetssjukhuset

Söndag 14.30
Tisdag 11.45
		
Onsdag 09.00
Torsdag 14.00

Söndagsbön med musik
Rum för stillhet
Musik & ljuständning
Mässa
Rum för stillhet

kontakt

livet på griftegårdarna

växel

013-30 35 00
linkoping.info@svenskakyrkan.se

pastorsexpedition

013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@
svenskakyrkan.se

diakonicentrum

013-30 35 05
linkoping.diakonicentrum@
svenskakyrkan.se

sjukhuskyrkan

010-103 34 95
svenskakyrkan.se/linkoping/
sjukhuskyrkan

studentprästerna

Anders Facks 070-603 97 60
anders.facks@svenskakyrkan.se
kyrkanpauniversitetet.nu

finskspråkig verksamhet

Pekka Pykäläinen 0141-20 29 32
pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se

griftegårdsexpedition
013-30 36 00
linkoping.griftegard2@
svenskakyrkan.se

domprost

Peter Lundborg 013-30 35 02
peter.lundborg@svenskakyrkan.se

följ oss

facebook.com/svenskakyrkanlinkoping
Instagram: svenskakyrkanlinkoping

bli medlem
i svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del
av Svenska kyrkans gemenskap
oavsett vem du är. Läs mer på
svenskakyrkan.se/linkoping/
bli-medlem eller kontakta
pastorsexpeditionen.

dop, vigsel & begravning

Vill du låta döpa dig eller ditt barn?
Planerar ni ert bröllop? Vill du boka
begravning? Kontakta pastorsexpeditionen så hjälper vi till med
bokning av kyrka, präst m m.
Dop kan du också boka på webben.
svenskakyrkan.se/linkoping/dop

att hålla fint vid graven
Det är dags för årets gravsyn, den tid på
året då vi besiktar gravarna.
I begravningslagen står att: ”Innehavaren
av gravrätten ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick”. Man kan antingen
sköta graven själv eller köpa tjänsten av
griftegårdsförvaltningen. Väljer man att
sköta graven själv bör man komma ihåg
att en gravrabatt kräver regelbunden
tillsyn. Hela planteringsytans bredd, inte
bara framför stenen, behöver rensas flera
gånger under säsongen, och gräset behöver kantklippas. Griftegårdsförvaltningen
erbjuder avtal för grundskötsel och skötsel med vår- och sommarblommor, samt
vinterdekorationer, både som löpande
ettårsavtal och för längre tid.
Att besöka graven
För allas trevnad är det viktigt att reglerna för vilken typ av utsmyckning som

är tillåten följs. Använd endast lyktor och
dekorationer för utomhusbruk på gravarna.
Undvik engångslyktor och vaser av glas,
lergodsföremål mm. Risken är att de
skadas under sommaren eller sprängs av
frost under vintern. Skärvorna utgör en
skaderisk för personalen vilket inte är bra
ur arbetsmiljösynpunkt.
Allt växtmaterial från griftegårdarna
som går att kompostera behandlas på
vår jordcentral och blir till ny matjord.
Därför är det viktigt att naturliga nedbrytbara material används vid utsmyckning. Levande gravljus är bättre för vår
miljö. Om batteriljus används så ska de
sopsorteras i batterilådorna som finns
vid vissa vattenposter. Tänk också på att
marschaller och stearin kan lämna fula
märken på gravvården samt att en öppen
låga alltid innebär en brandfara.

griftegårdsförvaltningen • griftegårdar: Centrala griftegårdarna
• Lilla Aska • Landeryd • hemsida: svenskakyrkan.se/linkoping/griftegard •
e-post: linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se • griftegårdsexpedition på
ågatan 40: 013-30 36 00 besöks- och öppettider: vardagar 10.00-11.45,
13.00-15.00 • instagram: @livetpagriftegardarna
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MUSIK
kalendariet

Många av musikarrangemangen sker
i samarbete med

vill du
sjunga
i kör?

| 59 körer
Någon av våra

kanske är din kör!

svenskakyrkan.se/musik

Få information om musik- och kulturevenemang på facebook.com/musikochkulturilinkopingskyrkor
söndag 18 augusti

Vila under valven

18.00 Landeryds kyrka

Luta dig tillbaka i kyrkbänken under de ljussatta valven. Lyssna på en kort berättelse
till meditativa orgeltoner. Jenni Skogsfors,
läsning och Sara Michelin, orgel

Mässa med musik
Alexandra Ekelöf, fiol

tisdag 20 augusti

Sommarkvällskonsert
19.00 S:t Lars kyrka

”Orgel PLUS+”
Elivi Varga, USA, tvärflöjt och
Bo Ingelberg, orgel

onsdag 21 augusti

Sommarkvällskonsert
19.00 S:t Lars kyrka

”Sången om oss”
Från visa till jazz med Delight:
Karin Hansson, sång,
Gunnar Ekermo, piano, gitarr och sång,
Anders Kempe, trummor, gitarr och sång och
Glenn Fransson, kontrabas

fredag 23 augusti

21.00 Linköpings domkyrka

lördag 24 augusti

Stadsfesten i Domkyrkan
Mer detaljerad info finns på sid 5.

12.00 Linköpings domkyrka

Filmmusik

17.00 Linköpings domkyrka
– Musik med fredagsfeeling

lördag 7 september

Musik vid helgsmål

18.00 Linköpings domkyrka

18.00 Linköpings domkyrka

Linköpings domkyrka 20.00

Musik vid helgsmål

20.00 Linköpings domkyrka

With or without you
Sommarmusik

18.00 Landeryds kyrka
Agnes Hulander Trio: Agnes Hulander, sång
och piano, Joel Hulander, kontrabas och
Jonny Ek, piano

Musik i sensommaren
18.00 Berga kyrka
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After workkonsert

fredag 13 september

Klassiska flöjtpärlor

”I have a dream”

Mackor serveras till självkostnadspris.

fredag 6 september

16.00 Linköpings domkyrka

Önskepsalmer

Kom och sjung med i välkända sköna låtar tillsammans med Jenni Skogsfors och band

Bo Ingelberg, orgel.

11.30 Berga kyrka

”Jag har hört din bön och sett dina tårar”
Bodil Söderberg, sång, piano och orgel

söndag 25 augusti

i S:t Lars kyrka varje fredag
12.15-12.45 från 6 september

Lunchmusik

14.00 Linköpings domkyrka

Stadsfesten i Domkyrkan
Sing-along

19.00 Linköpings domkyrka

torsdag 5 september

Kinda Vokalensemble. En resa bland spirituals,
svensk sommarmusik och sakrala stycken.

Sinnesro

18.00 Linköpings domkyrka
Musiker: Lena och Hans Åkesson

Brasskonsert

Konserten ingår i Svensk
Blåsmusikfestival i Linköping

lördag 14 september

Blåsmusikkonsert
16.00 S:t Lars kyrka

med Ryttargårdskyrkans Brass. Ingår i Svensk
Blåsmusikfestival i Linköping

söndag 15 september

Solistkvartetten

18.00 Ansgarskyrkan

Konsert till förmån för Läkarmissionen.
Anders Andersson, Arne Lundmark, Owe
Gotting, Sten Bäckman, Hans Carlén

söndag 22 september

Musik med kören Gloria
18.00 Ansgarskyrkan

Mats Andersson, piano, Kent Boman, kontrabas

lördag 28 september

Dancing Pipes

15.00 S:t Lars kyrka

Orgelkonsert med professor Ralph Gustafsson

Jazz, visa & schlager
16.00 Tannefors kyrka

Nicolaikören, Finstämt och musiker under
ledning av Liselotte Tengelin

söndag 29 september

Music for a while
18.00 S:t Hans kyrka

Konsert med Linköpings kammarkör under
ledning av Helene Ranada Matstoms

Sinnesro

18.00 Linköpings domkyrka

Musiker: Jenni Skogsfors, Daniel Byström

torsdag 3 oktober

Lunchmusik

11.30 Berga kyrka

söndag 6 oktober

Kvällar med innehåll
i Linköpings domkyrka

tisdagar 3 september
-19 november 2019
18.30 Föredrag & frågestund
19.30 Fika
20.00 Veckomässa

Evensong

Ingen avgift. Ingen anmälan.
Varmt välkommen!

S:t Hanskören under ledning av Annika Blohm.
Präst: Johan Lamberth

3/9

18.00 S:t Hans kyrka

Gospelmässa

18.00 Tannefors kyrka
Gospel T Joy

lördag 12 oktober

Nordiska klanger

17.00 Sankta Maria i Johannelund

Motettkören

söndag 13 oktober

I välsignan och fröjd
10.00 Skäggetorps kyrka

Spelmansmässa av Hans Kennemark och Alf
Hambe. Musiker: Helena Thorstensson, Lisa
Hellsten Reuber, Ida Hellsten, Ebba Hellsten,
Erik Jacobsson och Lennart Allard

Musikgudstjänst
18.00 S:t Hans kyrka

S:t Hans diskantkör. Dirigent, Vivi Boozon

Om sakernas tillstånd
Helena von Zweigbergk
10/9 Ett flickuppror mot arvsynden:
att bryta en spiral av förtryck
och övergrepp
Kayo Mpoyi
17/9 När är det roligt? Om humor,
existens och teologi
Ola Sigurdson
24/9 ”Ja skiter i att det är fejk det
är förjävligt ändå”
Jack Werner
1/10 Hälsokulten – en religion för
vår tid?
Barbro Wijma
8/10 Konsten att rädda liv – hur 		
förebygger vi självmord?
Ullakarin Nyberg
15/10 ”Jag vill sätta världen i
rörelse” – en biografi över 		
Selma Lagerlöf
Anna-Karin Palm

22/10 Att vara människa
Lasse Berg
29/10 Behovet av gemenskap och
betydelsen av sociala nät-		
verk i form av ”tunna band”
Cecilia Henning
5/11 Bönen - att finna det som 		
redan finns
Martin Modéus
12/11 De mänskliga rättigheterna
– historiskt förankrade men
under politisk attack
Ove Bring
19/11 Vår tid är nu
Svante Axelsson
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Klart jag är med!
För att alla
får vara med
”I kyrkan får alla vara med. Vi får
vara varandras medmänniskor och
dela mycket av livet tillsammans.
Det är en otroligt fin gemenskap
och det finns så mycket omsorg.”
Malin Blomstrand

svenskakyrkan.se/linkoping/klartjagarmed

