
Din plats på jorden



Din plats 
på jorden
Du som får den broschyren 
får den för att du bor i Åkerbo 
församling. Här har du din plats 
på jorden. Kanske är du en av 
de människor som tillhör Svens-
ka kyrkan, kanske inte. Oavsett 
om du tror på himlen eller inte 
hoppas vi att du efter att ha läst 
broschyren fått en bra bild av 
vad Åkerbo församling är och vill 
vara.

Ulf Hjertman, kyrkoherde i
Åkerbo församling

procent av invånarna 
i Åkerbo församling är 

medlemmar i 
Svenska kyrkan
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Foto: Jarl Asklund

Ulf Hjertman på friluftsgudstjänst i Tuna kungs-
gård i församlingens norra del. 
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Omslagsfoto: Jarl Asklund, Göran Billeson, Niklas Johansson, 
Anna Westerling, Katarina Sandström Blyme



Rum för barnen
Öppen förskola (Öppen kyrka), 
barntimmar, körer, babysång och 
babymassage, söndagsskola,  
upplevelsevandringar, guidade 
kyrkvisningar... När barnen kommer 
till församlingen så är de många. 
Varje år besöker till exempel över 
tusen skolbarn julspel, påsk- och 
allhelgonavandringar.

Hösten 2017 öppnas förskolan 
Duvan i Tallboda. Duvan är in- 
rymd i Samlan (Medvindsgatan 35) 
och delar hus med församlingsgård 
och kyrka. Personaltätheten är hög, 
kanske är det därför så många vill 
arbeta på Duvan. 

Foto: Jarl Asklund

Cornelia Gyllentri och Judit Lövgren tar ton under vårkonserten i S:t Martin, en välbesökt 
tillställning med båda unga och vuxna sångare. 

personer sökte 
jobb på förskolan 

Duvan
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dop I I dopet välkomnas barn och vuxna in i kyrkan. Dopet är en gåva som 
påminner oss om att vi är sedda och älskade av Gud. Den som döps blir i och 
med dopet medlem i Svenska kyrkan. 

konfirmation I Konfirmationstiden är en tid för unga att lära känna sig själva, 
andra och Gud bättre. Ett sätt att ha kul tillsammans men också en möjlighet att 
utmana sig själv och hitta vägar in i vuxenlivet.

vigsel I En kyrklig vigsel är något mer än ett juridiskt avtal. Den är en helig 
stund där vi lovar varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida. Vi 
avger ett löfte och får ta emot Guds välsignelse. Församlingens 13 kyrkor  
erbjuder rum för allt från stilla, enkla vigslar till pampiga. 

Vid livets vägskäl

Foto: Jarl Asklund

Konfirmation i Törne-
valla kyrka med en av 
församlingens kon- 
firmandgrupper.



Foto: Louise Johansson

2017 års första dop ägde rum i S:t Martin då lilla Amelie välkomnades 
till församlingen.

barn döptes 
under 2016.

132
barn döptes 
under 2016

Foto: Jarl Asklund

Konfirmation i Törne-
valla kyrka med en av 
församlingens kon- 
firmandgrupper.

Foto: Jarl Asklund

“Ja, vi vill”.



begravning I Begravningsguds- 
tjänsten finns till för att säga farväl, 
överlämna en människa till Gud och 
säga tack. Den är också ett sätt att 
samla nära och kära för att minnas 
tillsammans.

stödgrupper I Ibland får vi det svårt 
i livet. Då kan samtal med andra i 
samma situation vara ett bra stöd. 
Åkerbo församling har flera grupper, 
bland annat för människor i sorg och 
för familjer som har barn med särskil-
da behov. 

Avsked - och hopp

Foto: Maria Bergendahl

Förberedelse inför begravningsgudstjänst i Askeby kyrka. Det vackra bårtäcket går att låna vid 
kistbegravningar i församlingen.

Foto: Jarl Asklund

Gertrud Karlsson, tidigare deltagare i en 
stödgrupp för långstidssjukskrivna och 
arbetslösa.
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Jorden vi ärvde

Minnesplats och park

7
insektshotell

Elbilar, ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och insektshotell... 
I Åkerbo församling värnas skapelsen på många sätt. Församlingen 
är miljödiplomerad (Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling).

Foto: Jarl Asklund

Kyrkogårdar kan vara mycket. Rofyllda, avkopplande och vackra. Men också plats för möten. 
Som här i Bankekind mellan Elsie Bogren och vaktmästaren Tommy Fransson.

Kyrkogårdar är minnesplatser för avlidna. Samtidigt är de kulturhistoriska 
parker med gravvårdar av olika ålder, med utsmyckningar, träd, buskar och 
blommor. Begravningsavgiften - som alla skattepliktiga betalar – går till skötseln 
av de allmänna ytorna men också till kyrkans uppdrag att ansvara för kremer-
ing och gravsättning.
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En gudstjänst är ett möte med Gud, 
den kan gå till på många olika sätt. 
Under sommarhalvåret firas frilufts-
gudstjänster på flera av de vackra 
platser som finns inom församlingens 
gränser. Det firas musikgudstjänst, 
frukostmässa, mässa och mat, 
miljömässa, pilgrimsmässa, morgon-
mässa och andakter – på servicehus, 
i kyrkor och församlingshem. 
Eftersom det i församlingen finns 
13 kyrkor är det många att välja på. 
Varje söndag är det 
gudstjänst i minst två 
av dem.

I begynnelsen var ordet
Höga visan i Bibeln har kärleken som enda tema.                                          Foto: Katarina Sandström Blyme

 Foto: Albin Hillert/IKON 

I nattvarden delas bröd och vin.   

oblater delas ut årligen4 000Drygt
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Varje vecka möts mängder av människor: 
vid kyrkkaffet, på symötet, på körövnin-
gen, i ringen med babymassage, på öppna 
förskolan, på barntimmarna, i konfir-
mandgrupperna, i ungdomsgrupperna, 
i bibelgruppen och läsecirkeln, i Öppen 
kyrka, på soppluncherna och andra träff-
punkter.
Vissa människor har en hektisk vardag där 
veckans körövning blir ett viktigt and-
ningshål. För andra är mötet kanske första 
gången man pratar med en annan män- 
niska den veckan.

Massor av möten
Michael Augustsson välkomnar sångarna i kören Plogen.                                    Foto: Jarl Asklund

 Foto: Katarina Sandström Blyme 

Varannan tisdag är det stickcafé i Gistad 
prästgård.
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Musik

205
barn och vuxna 

sjunger i 
församlingens körer

Svenska kyrkan står för en tredjedel 
av konsertutbudet i landet. En del 
av den musiken hörs i Åkerbos 
kyrkor. Klassisk musik, folkmusik, 
visor, körer, solister, stråkar, blås- 
instrument, piano – och vid ett 
tillfälle till och med jakthorn!
Församlingens många körsångare 
förgyller inte bara vanliga 
gudstjänster utan sätter också 
guldkant på musikgudstjänster, 
särskilt de i samband med de stora 
högtiderna.

Kören Chorus Lin gästar Törnevalla kyrka.                                                                Foto: Magnus Sethson

Hans Hjert, trogen Plogensångare.   Foto: Jarl Asklund                                                

Körworkshop i S:t Martin.             Foto: Göran Billeson                                                
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Att vara ideell är att vara engagerad för en idé. Det är frivilligt, oavlönat och 
utförs till någons nytta. Att vara till glädje för andra brukar ge mycket tillbaka. 
Det vet församlingens omkring 150 ideella.
Ideella är en viktig resurs. De bidrar med sin tid och med sina idéer. Det kan 
handla om syföreningsmedlemmar som stickar sockor till de populära dop- 
kassarna. Eller de som tidigt i ottan på Fairtrade Challengedagen kommer med 
nybryggt kaffe till tågpendlarna i Linghem.

Jag trivs där jag behövs

Foto: Katarina Sandström Blyme 

Hanna Johansson kommer med varmt kaffe till tågstationen i Linghem.

En demokratisk kyrka

  Foto: Magnus Aronsson/IKON

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd.
Vart fjärde år genomförs kyrkoval. Då väljer 
medlemmarna i Svenska kyrkan de förtro-
endevalda som ska styra Åkerbo församling, 
Linköpings stift och kyrkomötet, kyrkans 
”riksdag”.
I kyrkovalet får alla medlemmar som fyllt 16 
år rösta.
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Till sist...
Åkerbo församling är en del i den världsvida kyrkan. 
Det betyder stöd till människor i konflikt- 
områden och områden som drabbats av natur-
katastrofer. Akuta insatser men långsiktigt arbete 
– för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och 
förtryck. Stödet förmedlas genom Svenska kyrkans 
internationella arbete.

Åkerbo församling hjälper också utsatta människor 
på närmre håll. Det görs bland annat genom bidrag 
till Linköpings stadsmission som erbjuder stöd- 
boenden, behandlingshem, familjerådgivning, stöd 
till unga föräldrar, m m.

kontakt
Åkerbo församling
Svaltingvägen 1 
585 64 Linghem
telefon: 013-23 66 50 
e-post: akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se
hemsida: svenskakyrkan.se/akerbo
facebook: facebook.com/akerboforsamling
instagram: instagram.com/svenskakyrkanakerbo
Församlingsexpeditionens öppettider:
mån-tor 10-12 och 13-15, fre 10-12 

Foto: Paul Jeffrey/ACT 

Nigenson Dupres med 
plantor som ska stoppa 
skogsskövlingen i Haiti.

kronor samlades in vid senaste syföreningsauktionen i Östra 
Harg. En del av pengarna gick till Linköpings stadsmission.

14 990


