sommar

2019

strängnäs domkyrka

domkyrkans bodar & domherren - kyrkans hus
Söndag 2 juni
11:00 Högmässa. Stefan Dässman, Jenny
Sjögreen, Carina Norlén, Barbro Frostegren.
Kören Choralis.
Tisdag 4 juni
12:00 Tisdagssoppa.
Torsdag 6 juni
14:00 Öppen visning av domkyrkan.
Pingstdagen, söndag 9 juni
11:00 Högmässa. Stefan Dässman,
Inger Lindroth, Laila Larsson,
Katarina Högberg Jansson.
18:00 Mässa. Biskop Johan Dalman,
Torvald Johansson. Mottagande av
nyutexaminerade pedagoger och musiker.
Annandag pingst, måndag 10 juni
18:00 Högmässa. Christofer Lundgren,
Stefan Dässman, Laila Larsson,
Katarina Högberg Jansson.
Tisdag 11 juni
12:00 Tisdagssoppa. Sommaravslutning
med sill och potatis.
18:00 Eskilsmässa. Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i
Strängnäs på 1000-talet. Legenden
berättar om hur en källa sprang fram på
en plats utanför Strängnäs när hans
kropp bars förbi på väg mot begravningen. Samling vid domkyrkan för
vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km.
Vandringen startar kl 16.30 vid domkyrkan. Sista anmälan 10 juni.
Heliga trefaldighets dag, söndag 16 juni
11:00 Präst- och diakonvigningsmässa.
Biskop Johan Dalman, församlingens
präster och diakoner, Torvald Johansson.
Axbergs församlings körer under ledning
av Matts Norman och Anna Pettersson.
Brassensemble.

16:30 Katedralens vänner - I döda regenters
sällskap. Begravningsregalier,
processioner, symboler och en gyllene
ryttare. Kungliga begravningar under
500 år. Lena Rangström, tidigare 1:e
intendent vid Livrustkammaren berättar.
Midsommardagen, lördag 22 juni
11:00 Högmässa. Stefan Dässman,
Inger Lindroth, Laila Larsson,
Torvald Johansson.
Den helige Johannes Döparens dag, söndag
23 juni
11:00 Högmässa. Karin Rubenson, Stefan
Dässman, Laila Larsson,
Torvald Johansson.
Lördag 29 juni
17:00 Mässa på Petri och Pauli dag. Stefan
Dässman, Christofer Lundgren, 		
Torvald Johansson.
Andra sönd. e. trefaldighet, söndag 30 juni
11:00 Högmässa med konfirmation.
Catharina Carlsson, Linus Jaehnke,
Inger Lindroth, Stefan Dässman, Ulf
Klingowström, Katarina Högberg Jansson.
12:30 Vernissage. Genesis – Bo Englund.
Bo Englund är skulptör verksam i
Strängnäs. Han arbetar i brons, lera,
trä, järn, stål och sten. Genesis (ursprung, födelse) är ett återkommande
tema hos konstnären. Det är skulpturer som utgår från ägget, fröet,
grodden - det som innesluter livets
hemliga kod. Skulpturer som handlar
om livets vilja att manifestera sig i
olika former.
Utställningen pågår 20 juni - 18 augusti.
Onsdag 3 juli
19:00 Sommarmusik. Orgelkonsert, domkyrkoorganist Claes Holmgren, Visby.

Tredje sönd. e. trefaldighet, söndag 7 juli
11:00 Högmässa. Stefan Dässman,
Per Öijerstedt, Carina Norlén,
Katarina Högberg Jansson.
Onsdag 10 juli
19:00 Sommarmusik. Körkonsert med vokalensemblen ”Cantores Amicitiae, England.
Dirigent: Jakob Grubbström.
Fjärde sönd. e. trefaldighet, söndag 14 juli
11:00 Högmässa. Jenny Sjögreen,
Inger Lindroth, Laila Larsson,
Katarina Högberg Jansson.
Onsdag 17 juli
19:00 Sommarmusik. Från klassisk till filmmusik för piano och flöjt.
Arne Tengstrand & Annie Nilsson.
Apostladagen, söndag 21 juli
11:00 Högmässa. Karin Rubenson, Jenny
Sjögreen, Laila Larsson, Jonas Lind.
Onsdag 24 juli
19:00 Sommarmusik. A & O.
Agnes och Olle Lindberg.

Tionde sönd. e.trefaldighet, söndag 25 augusti
11:00 Högmässa. Catharina Carlsson,
Inger Lindroth, Christofer Lundgren,
Laila Larsson, Torvald Johansson.
Avtackning av Inger Lindroth.

aspö kyrka

Fredag 30 augusti
19:00 Musik på Sörmländska Slott och
Herresäten 2019: Anna Kruse &
Stina Ekblad tolkar Edith Södergran.
Entré 100kr. Biljetter sälj på Multeum
och i entrén i samband med konserten.
(Obs! Onumrerade platser)

Gör gärna ett besök i den fina gamla kyrkan, vars äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kyrkan
har senare i omgångar byggts till och är, för att vara en landskyrka, förhållandevis stor.

Domkyrkoförsamlingen
finns på plats på
MÄLARDAGEN
24 augusti
11.00-15.00
i Västerviken.
Vi ses!

Sjätte sönd. e. trefaldighet, söndag 28 juli
11:00 Högmässa. Jenny Sjögreen, Karin
Rubenson, Carina Norlén, Jonas Lind.
Onsdag 31 juli
19:00 Sommarmusik.
Kaufeldt Kvartetten, Stockholm.
Kristi förklarings dag, söndag 4 augusti
11:00 Högmässa. Catharina Carlsson, Jenny
Sjögreen, Carina Norlén, Barbro Frostegren.
Åttonde sönd. e.trefaldighet, söndag 11 augusti
11:00 Högmässa. Karin Rubenson, Stefan
Dässman, Ulf Klingowström, Jonas Lind.
Onsdag 14 augusti
17:00 Forntidsvandring för integration.
En vandring som leder till möten och
ökar kunskapen om kulturmiljöer nära
stan! Start vid Multeum.
Nionde sönd. e.trefaldighet, söndag 18 augusti
11:00 Högmässa. Per Öijerstedt,
Catharina Carlsson, Ulf Klingowström,
Torvald Johansson.

Ute på Aspö ligger församlingens landskyrka. Följ väg 55 norrut från Strängnäs mot Enköping. Efter
ca 13 km finns en skylt till höger - Aspö kyrka 2 km.

Kyrkan har många fina konstskatter. En av de allra finaste är altarskåpet, ett svenskt arbete från
1400-talet, med korsfästelsen i mittpartiet och hela Kristi lidande och uppståndelse i bilder runt
omkring. Spännande är också skulpturen på vänster sida om altarskåpet, som föreställer Anna,
Jungfru Marias mamma, Maria och Jesusbarnet.
Går man ut i vapenhuset, ser man en stor runsten rest mot väggen. Stenen låg sedan
1400-talet som tröskelsten vid ingången. År 1865 blev den intagen och upprest, och då
kunde man för första gången läsa hela inskriften. I vapenhuset står också en stor kista där
man troligen en gång i tiden förvarade allt kyrksilver. Det skulle vara lätt att få med sig ut om
olyckan var framme.
Välkommen att upptäcka Aspö kyrka och bygden runt omkring!
Aspö kyrka är sommaröppen v 26 och 27 kl 13-16. Dagens bön varje dag kl 14. Kaffeservering.
Under tiden 5-7 juli kl 13-16 är även Aspö bygdegård öppen med utställning och försäljning
av lokalt hantverk. Här kan du även få tips om vad man kan se och göra i närområdet.

Andra sönd. e. trefaldighet, söndag 30 juni
19:00 Sommarmusik.
Konsert á la Alice Babs.
Ann-Christin Hallgren - sång,
Marcus Österlund - piano.
Tredje sönd. e. trefaldighet, söndag 7 juli
13:30 Hembygdsgudstjänst.
Christofer Lundgren.

måndag 26 augusti kl 10-14
i lekparken vid västerviken

ÖPPNA FÖRSKOLANS DAG
Vi håller med varma grillar från kl 11.
Ni tar med det ni vill grilla, äta och dricka.
Sångsamling kl 10.30 och kl 13.00

Välkommen!
Arr: Familjecentralen, Strängnäs domkyrkoförsamling
med Aspö och Olivehällkyrkan.

Kristi förklarings dag, söndag 4 augusti
19:00 Sommarmusik.
Tango Nuevo med Två Deciliter
Fredrik Petrini - gitarr,
Lars-Åke Gustafsson - accordeon.
Åttonde sönd. e.trefaldighet, söndag 11 augusti
19:00 Sommarmusik.
Jazz på svenska
Christina Gustafsson - sång,
Göran Lindelöw - ackompanjemang.

pilgrim strängnäs

samlar pilgrims
arbetet i flera församlingar runt omkring Strängnäs domkyrka. På Fogdöns
pilgrimsled, Sankt Eskiletappen och Stallarholmens pilgrimsled kan du
andra på egen hand. Där och på andra platser genomför Pilgrim Strängnäs också
organiserade vandringar. Strängnäs domkyrka och övriga kyrkor i kontraktet är fina
pilgrimsmål. På webben och i kyrkorna finns kartor och annat material för vandringar.
Pilgrimsvandringen är både en yttre och en inre vandring. Den yttre vandringens mål
kan vara en särskild plats, t ex en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta
där jag möter mig själv och kanske också Gud.

söndag 9 juni: vallfartsmässa och pilgrimsvandring

Vallfartsmässa i Vårfruberga klosterruin. Domprost Christofer Lundgren leder mässan
och predikar. Pilgrimsvandring till vallfartsmässan. Samling vid Vansö kyrka kl. 09.00.
Tag med förmiddagsfika och matsäck. För ytterligare information kontakta Vårfruberga-Härads församling: 0152-200 14, varfruberga-harad@svenskakyrkan.se

tisdag 11 juni: eskilsmässa och pilgrimsvandring

Sankt Eskil är Södermanlands apostel. Han led martyrdöden i Strängnäs på 1000-talet. Legenden berättar om hur en källa sprang fram på en plats utanför Strängnäs
när hans kropp bars förbi på väg mot begravningen. Den 11 juni minns vi Sankt
Eskil. Samling vid domkyrkan för vandring till Sankt Eskils källa, ca 4,5 km. Där firar
vi mässa. Det går också bra att ta sig på egen hand till mässan. Den som vil vandrar
också tillbaka, men möjlighet till biltransport åter till domkyrkan finns. Tisdag 11 juni.
Vandringen startar kl 16.30 vid domkyrkan. Mässa vid Sankt Eskils källa kl 18.00.
Sista anmälan till vandringen 10 juni. Information och anmälan: Carina Öjermo,
tel 0152-245 14, carina.ojermo@svenskakyrkan.se

för barn 9-15 år: pilgrimskollo

På pilgrimskollo är vi ute i naturen så mycket som möjligt, lagar mat tillsammans över
öppen eld, badar, vandrar till kyrkor och andra pilgrimsmål, träffar nya kompisar. Vi tillverkar våra egna vandringsstavar. Vi får också möta personer från Bibeln och fundera på
meningen med livet och Gud. Pilgrimskollo leds av Anna Särnå och Eva Sköld.
Kollo 1 Dagkollo för barn 9-12 år. Måndag – onsdag 17-19 juni kl. 9-16. En övernattning
mellan tisdag och onsdag för dem som vill. Kostnad 200 kr. Anmälan senast 30 maj.
Kollo 2 Dagkollo för barn 6-8 år. Måndag – onsdag 24-26 juni kl. 9-16. Kostnad
200 kr. Anmäl senast 30 maj.
Kollo 3 För ungdomar 13-15 år. Måndag – onsdag 12-14 augusti. Måndag kl 9–18.
Tisdag samling kl 9 och övernattning mellan tisdag och onsdag. Kollot avslutas kl 16
den 14 augusti efter en kanottur i Åker. Kostnad 400 kr. Anmäl senast 25 juni.
Information och anmälan: Eva Sköld, 072-727 58 42, eva.skold@svenskakyrkan.se

söndag 30 juni: invigning av stallarholmens pilgrimsled

Invigning av Stallarholmens pilgrimsled mellan Gula industrihuset och Toresunds
kyrka. Invigningen startar i Gula industrihuset och det nya pilgrimscentret. Därefter
vandring till Toresund, enkel lunch och avslutning med gudstjänst. Söndag 30 juni.
Anmälan senast 24 juni för den som vill ha lunch.
Information och anmälan: Eva Sköld, 072-727 58 42, eva.skold@svenskakyrkan.se

lördag 6 juli: pilgrimsvandring på gamla kyrkogården i strängnäs
En pilgrimsvandring behöver inte vara lång. Den här gången vandrar vi runt på gamla
kyrkogården i Strängnäs. Med på vandringen är Inge ”Fritte” Bergqvist som har stor
kännedom om många av de Strängnäsprofiler som vilar på kyrkogården. Vandringen
är tillgänglig med rullator och rullstol. Start vid kyrkogårdsgrinden som vetter ner mot
vattnet. Lördag 6 juli kl 16.00
Information: Carina Öjermo, 0152-245 14, carina.ojermo@svenskakyrkan.se.

söndag 11 augusti: pilgrimsvandring till ärja kyrkoruin

Vi vandrar från två olika håll till Ärja kyrkoruin, dels från mellan Åkers kyrka dels från
Mariefreds kyrka och Ärja kyrkoruin. Vandringen från Åker är ca 5 km, och vandringen från Mariefred är ca 6,5 km. Ärja kyrkoruin hör till Åker Länna församling och
byggdes troligtvis under 1100-talets senare del som en gårdskyrka, som senare
bröt sig ur Åker och bildade en egen socken. Kyrkan var byggd av gråsten som långt
senare sägs ha används vid utbyggnaden av Åkers kyrka. Invid kyrkoruinen står två
runstenar från 1000-talet. Klockan 15.00 firas en friluftsgudstjänst i Ärja kyrkoruin,
som även den som inte vandrat kan ansluta till. Därefter blir det picknick (ta med
matsäck) och återresa till Åkers respektive Mariefreds kyrka med bil, eller till fots.
Den som vill är också med och firar högmässa i någon av de båda kyrkorna Åkers
kyrka kl 11.00. Lördag 11 augusti. Samling för vandringen vid respektive kyrka Åkers
kyrka kl 13.00
Information och anmälan: För vandring från Åkers kyrka – Markus von Martens, 0159348 51, markus.vonmartens@svenskakyrkan.se. För vandring från Mariefreds kyrka –
Torbjörn Burvall 076-803 55 01, mariefreds.forsamling@svenskakyrkan.se

gudstjänster på
våra äldreboenden
isabellagården
Tisdag 4 juni
14:00 Gudstjänst
Tisdag 18 juni
14:00 Gudstjänst

thomasgården
Tisdag 11 juni
14:00 Gudstjänst
Tisdag 25 juni
14:00 Gudstjänst

mariagården
Onsdag 5 juni
14:00 Gudstjänst
Onsdag 19 juni
14:00 Gudstjänst

Fast veckoprogram juni-augusti

kristinagården
Onsdag 12 juni
14:00 Gudstjänst
Onsdag 26 juni
14:00 Gudstjänst

Måndagar

8.00
12.00

Morgonmässa
Middagsbön

Domkyrkan
Domkyrkan

Tisdagar

10.00-12.00
12.00
17.30

Diakonal mötesplats
Lunchmässa
Ekumenisk rosenkransbön

Domkyrkan, södra ingången.
Domkyrkan
Domkyrkan

Onsdagar

gå på sk at tjak t i
i domkyrkan

skattjakt - en upptäcktsvandring på

egen hand för dig som är ca 6-12 år med ett
hemligt meddelande. Fråga i informationsdisken
så får du det du behöver!

änglar finns!

- en upptäcktsvandring
på egen hand för dig som är 9-12 år. I infor
mationsdisken i vapenhuset lånar du en rygg
säck och får ett häfte. Det behöver du för att
ta dig runt i kyrkan.

12.00
13.30 (i juli)
		
		

Lunchmässa
Domkyrkan
Öppet hus DomherreHörnet
Domherren - Kyrkans Hus
Tag med egen kaffekorg, gärna
med en extra bulle om någon glömt!

Torsdagar

12.00
20.00

Middagsbön
Stillhetens mässa

Domkyrkan
Domkyrkan

Fredagar

12.00

Middagsbön

Domkyrkan

Söndagar
11.00
Högmässa
		

Domkyrkan

Med reservation för ändringar. Se kalendariet på hemsidan för uppdaterad information.

Babycaféet startar onsdag 28 augusti kl 9-12
och Öppna förskolan fredag 30 augusti kl 9-12.

då!
Vi ses ommar!
gs
Trevli

Kontakt

domherren - kyrkans hus, Biskopsgränd 2, 645 30 Strängnäs
strangnas.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/strangnas
facebook.com/strangnasdomkyrkoforsamling
Instagram: @strangnasdomkyrkoforsamling
Växel: 0152-245 00

Öppettider 15 juni-15 augusti

domkyrkan: Alla dagar 10-18. Kort guidning (ca 30 min) - alla dagar kl 14.00. Samling i
vapenhuset. Vid ev dop, vigsel eller begravning utgår visningen. OBS! Midsommarafton stänger domkyrkan kl 16.00.

växel och expedition domherren - kyrkans hus:
Måndag-torsdag 10-12
Fredag STÄNGT

Bokning

För bokning av dop, vigsel, begravning samt visningar av domkyrkan kontakta växeln under
ordinarie öppettider.

Vill du ha månadsbladet hemskickat med post?
Ring Catharina på 0152-245 06 och lämna din adress så ordnar vi det.

Med reservation för ändringar och tryckfel.

