Capella Ecumenica
Sanctæ Annæ in scopulis
50 år

Capella
Ecumenica
2015

”Om en enda människa under sitt jordeliv här finner,
vad hon söker, då har detta verk inte varit förgäves”
1

CapellaEcumenica
Verksamheten drivs av Föreningen Capella Ecumenica Sanctae Annae
in Scopulis i samverkan med många kristna kyrkor och samfund.
Finansieringen sker uteslutande genom gåvor och frivilliga bidrag.
År 2015 är Capella Ecumenica öppet under tiden
10 maj - 6 september. Som vanligt hålls också en minnesgudstjänst
under Allhelgonahelgen söndagen den 1 november.
Kaffeservering i samband med gudstjänst.
Bokning för dop och vigslar
Elisabet Rydberg-Andersson, tel 0121-400 41
Så kommer man till Capella Ecumenica
I samband med gudstjänst går båt från Kungshällsudden
kl 10.00 och 10.30.
Åter till Kungshällsudden efter gudstjänsten kl 12.45 och 13.30.
Se också kartan på broschyrens baksida.
För beställning av båt vid andra tider :
Bergströms Båtar, Espholm HB. Tel 0121-511 83

Capella Ecumenica
EXPEDITION:

c/o Bielkhammar AB,
Skolgatan 18, 602 25 Norrköping

TELEFON:
E - P O S T:
STYRELSE:

TILLSYNINGSMAN:
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011-18 00 30
info@capellaecumenica.se
Stefan Bielkhammar, ordförande och intendent
Sven Jennerström, vice ordförande och kaplan
Marie Nilsson, sekreterare
Margareta Klingström, kassör
Rune Sollert, program- och annonsansvarig
Torbjörn Toftgård, program- och pressansvarig
Andreas Bielkhammar, ledamot
Elisabet Rydberg-Andersson,
ansvarig för besök, dop och vigslar
Lars Larsson, suppleant
Hans Andersson, tel 0121-400 41

Välkommen till

Capella
Ecumenica
Du, som stigit i land här, förgät inte
att denna ö endast är avsedd för andakter i kyrkan.
Sålunda hålles här, från våren till hösten, gudstjänst varje söndag
kl 11, under medverkan av fjorton olika trossamfund.
Kyrkan är också tillgänglig för enskild andakt
samt för dop och vigsel efter överenskommelse med expeditionen.
Kyrkan visas också efter tillsägelse hos värdarna på ön.

WRWWW

Uppträd tyst och stilla i vördnad för det vigda rummet.
Tillbed Gud din Fader i himmelen i anda och sanning.
Bliv en levande sten i Andens tempel – Guds kyrka och församling.

WRWWW

Kom ihåg att östgötaarkipelagen har nära tusen öar
för friluftsliv, men bara denna enda för kyrka och gudstjänstliv.
Låt denna ö få tjäna endast denna uppgift.

WRWWW

Allt underhåll bekostas av enskilda medlemmar och genom gåvor.
Gud välsigne din ingång och utgång från nu och till evig tid
Hilding Bielkhammar
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Capella Ecumenicas historia
är ett verk av S:t Anna-sonen Hilding Bielkhammar. År 1925 besökte han som 18-åring Stockholm och det stora ekumeniska mötet,
som leddes av ärkebiskopen Nathan Söderblom. Där fick han höra Fader Vår på mer
än 50 olika språk. Det var då han fick idén att i sin hemtrakt skapa ett ekumeniskt
centrum.

KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN

HÖSTEN 1958 BÖRJADE HILDING BIELKHAMMAR , tillsammans med sin familj och många
vänner, att bära gråsten från öns stränder upp till berget där kapellet skulle stå. Utan
tekniska hjälpmedel murade man de metertjocka väggarna och byggde en replik av
S:t Anna gamla gråstenskyrka. Denna hade uppförts redan på 1380-talet av Anna
Niclisadotter efter tillstånd av Linköpingsbiskopen Nicolaus Hermanni. Kyrkan
gjorde tjänst fram till 1800-talets början då den ersattes av en ny och större kyrka.

invigdes på Kristi himmelsfärdsdagen
1965 av biskop Ragnar Askmark från Linköping. Sedan dess har verksamheten
drivits av Föreningen Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis. I sitt arbete har
föreningen hjälp av många olika kyrkor och samfund.

DET LILLA KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN

SÄSONGEN INLEDS I REGEL I BÖRJAN AV SOMMAREN och verksamheten pågår till och med
slutet augusti månad. Under denna tid är det gudstjänst varje sön- och helgdag
klockan 11. Ansvaret för gudstjänsterna delas mellan olika kyrkor och samfund.
Under säsongen finns det alltid värdfolk på ön. Värdskapet utövas oavlönat och
värdarna, som kommer från engagerade församlingar, tar emot besökare och ansvarar
för ordning och skötsel. Kapellet är också en mycket populär vigsel- och dopkyrka.
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En hälsning till dig som besöker Capella under jubileumsåret 2015
Min första gudstjänst på den välsignade klippön var sommaren 1980.
1995 slutade jag min aktiva tjänst som biskop i Linköping.
2015 längtar jag sommartid fortfarande till Capella.
Där det nästan alltid är vackert väder.
Och alltid besökt av vänliga människor.
Det är givet att minnena bleknar med åren.
Men de rör sig fortfarande raskt över hällar och på stigar.
Jag kan känna hur högtidligt det är att se kapellet stiga upp ur havet.
Och den stilla vandringen uppför stigen.
Och hur det är att stå i dörröppningen och predika, döpa, viga, dela ut
nattvarden.
De första åren var fortfarande pionjärerna med.
De berättade sina historier om hur de bar och rullade stenar.
De kände sig förenade med de första kyrkobyggarna.
Eftersom kyrkan till sin själ är en, var det alldeles riktigt att bygga en
kyrka för alla.
Frid och välsignelse över de gamla kyrkvännerna, som vågade sig på ett
sådant äventyr.
Och alla dem som hållit ut över åren.
Sommar efter sommar har de funnits där.
De har sett efter kyrkan,
husen och bryggan.
De har ordnat program
och samlat pengar för
verksamhet och underhåll.
Och alla ni som kommit!
Gud välsigne er alla.
+ Martin Lönnebo
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sönoch helgdagar
2 augusti
juni - 252013
augusti
sönoch
helgdagar
142maj
september
2015 2013
sönoch
helgdagar
juni--625
samt
2 november
2013
samt
söndag
1 november
2015
samt
söndag
2söndag
november
2013

Avgång
från Kungshällsudden
kl 10.
10.30 och 10.
Avgång från
Kungshällsudden
kl 10.00 och
00

30

45
30
Avgång
från Ecumenica
Capella Ecumenica
kl 12.
Avgång från
Capella
kl 12.45 och
13.30 och 13.

Pris vuxna
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Storgatan.
Foto:
Thomas
Forsemanska
gården
Foto: Petterson
Thomas Petterson

Korskullens
Korskullens Camping,
Camping, Stugor
Stugor &
& Café
Café
Tel.
0121-216
21
Tel. 0121-216 21
www.camping.se/e17
www.camping.se/e17
Skeppsdockans
Skeppsdockans Camping
Camping &
&Vandrarhem
Vandrarhem
Tel.
0121-216
30
Tel. 0121-216 30
www.camping.se/e34
www.camping.se/e34
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Damax AB
Söderköping

Markarbeten
Tel. 070-265 16 39 • damax@telia.com
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Husby Säteri- en mötesplats för alla!
Konferenser, bröllop&fest, jakt& skytte, event & upplevelser
Besök vår jaktbutik! Fina erbjudande för vår och sommar
info@husbysateri.se
Söderköping Tel: 0121-34700

www.husbysateri.se
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Tradition och
nytänkande

Välkommen till din
personliga begravningsbyrå i Söderköping.
Marie Andersson
Kundrådgivare

Skönbergagatan 11
Telefon 0121-146 40
fonusost.se
10

Bröllopstankar!
Varmt välkommen till oss!
Mån-fre 10-18
lör 10-15
sön 10-14
Ågatan 12 SÖDERKÖPING
0121-10204
www.angen.se

i Söderköping AB
Box 26, 614 21 Söderköping
Tel 0121-134 58 Mobil 0708-85 14 40
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Veckovärdar på Capella 2015
10-17 maj

Kristina och Peter Viveland

0705-357007

17-24 maj

Sofia Nyberg och David Wennberg

0702-007333

24-31 maj

Lisbeth och Roland Pettersson

0121-20227

31 maj–7 juni

Margareta Zackrisson
Catharina Norrman

0709-565337
0738-280458

7-14 juni

Kerstin Hultgård Fröberg
Birgitta Hultgård

042-346746
0706-575159

14-21 juni

Carola och Sven-Erik Lilja

0706-950639

21-28 juni

Gudrun och Jan-Olof Andersson
Roger Gustafsson

0705-318276
0121-30257

28 juni–5 juli

Ellinor och Anders Österlund

0708-535530

5-12 juli

Annkristin Stendahl Johansson,
Bodil Falk och Ann-Marie Holmqvist

0706-382876

12-19 juli

Katarina och Ola Lönnqvist

0121-21885

19-26 juli

Inga-Märta och Weine Isacson

0708-200875

26 juli-2 augusti

Birgitta och Bo Altun

0703-457893

2-9 augusti

Cecilia och Hans Edlund

040-137593

9-16 augusti

Lena och Torbjörn Toftgård

0702-647247

16-23 augusti

Barbro och Leif Boström

0120-14980

23-30 augusti

Ann-Marie Andersson
Gudrun Andersson

013-151293

30 augusti-6 september

Eva och Gunnar Boija

0706-940130
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Sommarens kyrkvärdar:
Inger Gustafsson

Margareta Jacobsson
Marie Nilsson
Birgitta och Olle Olsson
Annkristin Stendahl Johansson
Kerstin Sundquist

011-16 30 01

011-33 70 04

0708-12 19 64

011-31 97 67

0706-38 28 76

0125-130 67

Kontaktperson för dop & vigslar:
Elisabet Rydberg Andersson

0121-400 41

Capella Ecumenicas expedition:

c/o Bielkhammar AB, Skolgatan 18, 602 25 Norrköping
011-18 00 30 · E-post: info@capellaecumenica.se
Ekumeniska gården, V Gärsholmen
10 maj–6 september
Ordförande: Stefan Bielkhammar
Intendent: Stefan Bielkhammar
Tillsyningsman: Hans Andersson

072-200 13 64
011-18 00 30
011-18 00 30
0121-400 41

Föreningens årsmöte hålls
under december månad

Stöd Capella Ecumenica

- Med din gåva bidrar du till att Capella Ecumenica kan fortleva och
utvecklas så att människor också i framtiden kan uppleva det säregna
kapellet och miljön på Västra Gärsholmen.
Använd vårt plusgiro 1 18 60-4.

- Vill du ge en minnesgåva för att hedra en avliden vän eller anhörig,
skickar vi som tack ett vackert minnesblad. Kontakta oss per telefon,
brev, epost eller via hemsidan.
- Du är också välkommen som medlem i föreningen Capella

Ecumenica. Sätt in 200:- på plusgirot ovan eller anmäl dig via
hemsidan www.capellaecumenica.se. Familjepris: 300:-
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Gudstjän

Ändringar meddelas i NT och Folkb

Torsdag 14 maj
Kristi
himmelfärdsdag
12.00

Ekumenisk gudstjänst - Capella Ecumenica 50 år.
Biskop Martin Modéus samt representanter för olika samfund.
S:t Anna vocalensemble med Roger Eriksson
Frälsningsarméns musikkår. Kyrkvärd: M. Jacobsson

Söndag 17 maj
11.00

Liberala katolska kyrkan. Sakramental välsignelseandakt med
biskop Sten-Bertil Jakobson. Kyrkvärd: Marie Nilsson

Söndag 24 maj
11.00

EFS, Söderköping. Pastor Fredrik Weflö. Sång och musik.
Kyrkvärd: Margareta Jacobsson

Söndag 31 maj
11.00

Equmeniakyrkan, Vintervadskyrkan i Söderköping.
Pastor Gunnar Kjellander. Kören med Lars Östling.
Kyrkvärd: Inger Gustafsson

Söndag 7 juni
11.00

Svenska kyrkan, Ringarums församling. Komminister Mikaela
Stigsdotter Larsson. Ringarums kyrkokör med Marie Hallingfors.
Kyrkvärd: Annkristin Stendahl Johansson

Söndag 14 juni
11.00

Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan i Norrköping. Pastor Margaretha
Rudén samt Centrumkyrkans kör med Henric de Koster.
Kyrkvärd: Inger Gustafsson

Söndag 21 juni
11.00

Frälsningsarmén, Norrköping. Kaptenerna Anders och Sara Beijer.
Musikkåren. Kyrkvärd: Marie Nilsson

Söndag 28 juni
11.00

Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping. Pastor
Inga-Märtha Isacson och kören. Kyrkvärd: Kerstin Sundqvist

18.00

Skärgårdskyrkan inleds med andakt och jordgubbsfest.
Söderköping gospel medverkar

Söndag 5 juli
11.00

Romersk katolska kyrkan. Biskop Anders Arborelius. Kyrkvärd:
Annkristin Stendahl Johansson
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nster 2015

bladet under rubriken Predikoturer
Söndag 12 juli
11.00

Svenska kyrkan, Östra Ryds församling. Kyrkoherde Margareta Carlenius.
Olle Hilleberg, sång. Kyrkvärd: Annkristin Stendahl Johansson

Söndag 19 juli
11.00

Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Söderköping. Pastor Anders Ekstedt.
Sånggrupp. Kyrkvärd: Kerstin Sundqvist

Söndag 26 juli
11.00

Församlingen Agape. Pastor Jan Rosman och församlingens lovsångare.
Kyrkvärd: Marie Nilsson

Söndag 2 augusti
11.00

Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling.
Kyrkoherde Åsa Ström Broman. Körsång.
Kyrkvärdar: Birgitta och Olle Olsson

Söndag 9 augusti
11.00

Svenska kyrkan, Östra Vikbolandets pastorat. Kyrkoherde Torbjörn Sjöberg.
JÖR-kören med Hans Jönsson. Kyrkvärd: Marie Nilsson

Söndag 16 augusti
11.00

Svenska kyrkan, Finspångs församling. Kyrkoherde Karl Magnus Hansson.
Kyrkvärd: Annkristin Stendahl Johansson

Söndag 23 augusti
Capelladagen
11.00

Svenska kyrkan. Biskop emeritus Martin Lönnebo. och kyrkoherde Åsa
Ström Broman. KFUM-kören med Eva Harmén. Kyrkvärd: Marie Nilsson

Söndag 30 augusti
11.00

Svenska kyrkan, Kolmårdens församling. Kyrkoherde Eva Ramstedt samt
Krokeks kyrkokör med Kerstin Jannesson. Kyrkvärd: Kerstin Sundqvist

Söndag 6 sept
11.00

Andakt med teol. stud. Lisa Danell och en sånggrupp.
Kyrkvärd: Margareta Jacobsson

Söndag 1 nov
11.00

Minnesgudstjänst i Allhelgonahelgen. Kyrkoherde Åsa Ström Broman.
Kyrkvärd: Margareta Jacobsson
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Dagstur på Göta kanal med destination
Stegeborg och Capella Ecumenica
På onsdagar under perioden 20 juni till den 1 augusti avgår vi från
Söderköping kl. 9.30. Under utresan serverar vi kaffe med
smörgås. Vi slussar ut på Slätbaken. Vi är vid Stegeborg kl. 11.15
där du på egen hand har möjlighet att göra en rundvandring i
slottsruinen. Kl 12.00 avgår vi mot Capella Ecumenica.

�������������������

Vi serverar en tvårätters lunch ombord. Ca 13.30 lägger vi till vid
Capella där
blir guidade i en timme. På hemvägen serverar vi
Lunchtur
tillvi
Mem
eftermiddagkaffe
med
bröd. 2015.
Beräknad
återkomst till
Dagstur
Göta
kanal
destination
Tis,
tor, fre på
& sön
från
23 hembakat
junimed
- 16 augusti
(Ej Midsommarhelgen)
Söderköping
kl.
16.30.
Upplev
vackraoch
Göta
kanal under
en tretimmars tur inkl. lunch.
Stegeborg
Capella
Ecumenica
Turerna
20, 27 juni, 4, med
11, 18,
25producerade
juli, 1 aug. fiskrätter,
Vi
serverargår
enden
fin skärgårdstallrik
lokalt
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sallad
på potatis
och sockerärtor
i hovmästarsås,
och smör.
På onsdagar
under
perioden 20
juni till den 1bröd
augusti
avgårDet
vi från
Inkl. även
sju timmars
kryssning,
måltider
och
entreavgifter
ingår
dessert
och
kaffe.
Vi alla
guidar
ombord
ochvi
gör
två slussningar
Söderköping
kl. 9.30.
Under
utresan
serverar
kaffe
med 800:-/p
och
en kortVi
sväng
ut påutSlätbaken.
smörgås.
slussar
på Slätbaken. Vi är vid Stegeborg kl. 11.15
Avgång
frånegen
Söderköping
11.00 är åter
hamnenklrundvandring
14.00.
där du på
hand harklmöjlighet
att igöra
i
PRISER:
575Kl
kr per
person,
och
för barnEcumenica.
upp till och med 12 år.
slottsruinen.
12.00
avgår
vi300
motkrCapella
Denna tur går att kombinera med logi & frukost, priset är då 1350
kr/person
i dubbelrum.
15013.30
kr. lägger vi till vid
Vi serverar
en tvårättersEnkelrumstillägg
lunch ombord. Ca
Capella därHarstena
vi blir guidade i en timme. På hemvägen serverar vi
Destination
eftermiddagkaffe
hembakat
bröd.
Beräknad
till
������������������������
Lörd.
27 juni, 4 juli,med
11 juli,
18 juli,
25 juli,
1 augustiåterkomst
samt 8 augusti
Söderköping kl. 16.30.
2015.
�������������������������
Turerna
gårdeden
20, 27 juni,
4, 11, 18,till25skärgårdsön
juli, 1 aug.Harstena.
Följ
med på
underbara
lördagsresorna
�����������������
Vi avgår från Söderköping kl 08.30. Efter att vi passerat Mems sluss och
�������������������������
Inkl.
timmars serveras
kryssning,
alla
måltidermed
och goda
entreavgifter
är
ute sju
på Slätbaken
förmiddagskaffe
smörgåsar.800:-/p
Vi
passerar Stegeborg och slottsruinen
där Gustav Vasa bodde och hans son
����������������
Johan
III föddes. Under resan berättar vi om historier längs kusten både
�������������������
nutid
och dåtid.
�������������������
Strax
före kl 12:30 lägger vi till. Nu är vi på ön Harstena. Ta en prome��������������������
nad till sjön med de röda näckrosorna, besök skolmuséet, trankokeriet,
handla rökt fisk, nybakade bullar eller köp glass och bada. Kl. 14.00
lämnar vi den underbara ön och börjar vår resa tillbaka till Söderköping. Lunch serveras ombord. Lunchen består av förätt
������������������������
3 sorters sill, gravlaxstrut med senapssås, ett halvt ägg med räkor samt smör, bröd och ostar. Varmrätt en äkta sjömansbiff
�������������������������
med saltgurka, kaffe på maten och
en god kaka. Vi anländer till Söderköping ca kl 18.00.
PRISER: 900 kr per person, 500�����������������
kr för barn upp till och med 12 år.

�������������������������
Övernattning & middag kombinerat
med båtresa: För denna resa har vi utformat ett alldeles eget paket,
Skärgårdsweekend, denna går att����������������
boka natten före båtturen eller samma dag, det är valfritt.
Priset för Skärgårdsweekend är 2.400 kr per person i dubbelrum, enkelrumstillägg: 150 kr
�������������������
För er som vill lägga till en extra natt har vi ett specialpris på 700 kr/person.

��������������������
OBS!
Turerna bokas i förväg. För mer information och bokning kontakta oss på telefon 0121-109 00 eller via mail
info@sbrunn.se
�������������������

Lunchtur till Stegeborg Jubileumsåret 2015
Vi firar med lax och skaldjurskryssning. Onsdagar i juli med början den 1 juli, 8, 15, 22, 29 juli samt den 5 och 12
augusti. Avgång Söderköping kl 19.00 och åter i hamn ca 22.00 Vi har dukat upp en buffe med bl.a räkor, hummersallad , laxpate samt en god Janssons frestelse, till detta finns smör pain riche och ostar. Till dessert en Italiensk Tiramisu
med bärkompott. För allas trevnad underhåller en trubadur ombord. Pris per person 600 kr.
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Vill du veta vad som händer i
Söderköping & S:t Anna skärgård?
Följ oss!
Söderköping på Facebook
@mittsoderkoping på Instagram
soderkoping.se/evenemang
Söderköpings Turistbyrå, 0121-18160
soderkoping.se/turism
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Välsorterat Järn &
Byggvaruhus
Välsorterat Järn &
Välsorterat
Järn
&
Byggvaruhus
Byggvaror
Färg
& tapet
Byggvaruhus
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Gas & gasol

Jakt & fiske

Byggvaror
Skog & trädgård
Byggvaror
Gas
& gasol

Färg
& tapet
Vitvaror
& hushåll
Färg &
& fiske
tapet
Jakt

Gas &&gasol
Skog
trädgård

Jakt
& fiske
Vitvaror
& hushåll

Skog & trädgård

Vitvaror & hushåll

Öppet dagligen under högsäsong
lunch 12.00-16.00
ala carte 17.00-21.00
Bordsbokning 0121-51133 ank 4
Cafe & bistro i båthuset 11.00-22.00

Vi anordnar festmiddagar för
alla högtider. Vi serverar
högklassig mat ifrån vårt
prisbelönta kök med personlig
service. Även catering.

www.monsskargardskrog.se
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Bensinstation för båt och bil
Skärgårdsbutik med uteservering
Inrednings- & presentbod
Apotek och systemombud
Lagnöströmmen, Norra Finnö

Tel 0121-510 95
www.sahandel.se
16

Har Du funderingar på att köpa, sälja eller byta båt?
Låt mig hjälpa Dig!

Sofie Ljungberg, båtmäklare

Tel. 0722-15 40 10 (må och fr), sofie@ostkustensbatformedling.se
Välkommen att titta in på företagets hemsida!
www.ostkustensbatformedling.se
20

LIGGER NATURSKÖNT VID SLÄTBAKENS NORRA STRAND
Välkommen att äta mat hos oss efter besöket på Capella Ecumenica
Under sommaren är restaurangen öppen varje dag från kl 12

15 MINUTERS BILVÄG FRÅN KUNGSHÄLLSUDDENS PARKERING

Stegeborgsgården, Norrkrog 11, 610 30 Vikbolandet • 0125–510 62 • stegeborgsgarden.se

Zarah
Leander
Museet i Häradshammars Bygdegård
lördagar kl 11-14 6 juni – 29 augusti
onsdagar kl 17-20 3 juni -26 augusti
Entré 50 kronor, kaffeservering
Övrig tid efter överenskommelse

Zarahdag

med konsert
och utdelning av
Zarah Leander stipendium
Söndag 19 juli kl 18.00
Bokning 0125-330 60
info@zarahleander.se
www.zarahleander.se
arrangemang i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan
Tel 0125-507 45
www.sv.se/ostergotland

GRUPPRESOR I
SKÄRGÅRDEN
För gruppresor i skärgården och
till Capella Ecumenica:
Vi har flera förslag med buss
från Din hemort.
Ring om Du funderar över något.
ARKÖSUNDSRESOR
Per Magnusson
Hammargatan 23
603 63 Norrköping
Telefon: 011-12 22 14
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0121-410 39
www.lagnstromsror.se
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Bottna Bygdegård
med utedansbana!
Uthyres till ert
bröllop, dop eller festliga arrangemang!
För vidare info:
www.osterviking.se
eller 0121-410 33
Välkomna Välkomna
till Söderköping
till Söderköping
0121-400 21
HembakatHembakat
kaffebröd,
hemlagadehemlagade
lättluncher,
kaffebröd,
lättluncher,
Räksmörgåsar
i tre storlekar
Räksmörgåsar
i tre storlekar
Välkomna till Söderköping
Midsommarlunch
musik,
grillkvällar,
musikkvällar,
Midsommarlunch
med
musik, grillkvällar,
musikkvällar,
Välkomna
tillmed
Café
Jägmästargården
Julbord och
Julmarknad
m.m
Julbord
och Julmarknad
m.m
Hembakat
kaffebröd,
hemlagade lättluncher,
Mer info på www.cafejagmastargarden.se
Mer
info på www.cafejagmastargarden.se
Hembakat
kaffebröd,
hemlagade
lättluncher,
Räksmörgåsar
i tre
storlekar
Förfrågningar café
0761-383156
Räksmörgåsar
i tre
storlekar.
Förfrågningar
café 0761-383156
Midsommarlunch
musik, grillkvällar,
grillkvällar,musikkvällar,
musikkvällar,
Midsommarlunch med musik,
Julbord och
och Julmarknad
Julmarknad m.m
Julbord
m.m
Merinfo
infopåpåwww.cafejagmastargarden.se
www.cafejagmastargarden.se
Mer
Förfrågningarcafé
café
0761-383156
Förfrågningar
0761-383156

ÖPPET ALLA
DAGAR
OM
ÅRETOM
ÖPPET
ALLA
DAGAR
OM
ÅRET
ÖPPET
ALLA
DAGAR
ÅRET
kaffebröd
,lättluncher
, smörgåsar
m.m m.m.m.m
kaffebröd,
lättluncher,
smörgåsar
kaffebröd
,lättluncher
, smörgåsar

Tel nr 0767-144133
Tel nr 0767-144133
Tel nr 0767-144133
www.farmorscafe.se
www.farmorscafe.se
ÖPPET ALLA
DAGAR OM ÅRET
www.farmorscafe.se
Kanalhamnen Söderköping
Kanalhamnen
Söderköping
Kanalhamnen
Söderköping

kaffebröd ,lättluncher , smörgåsar m.m

Tel nr 0767-144133
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En riktig bank

www.handelsbanken.se/norrkoping_dottninggatan
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engagemang
Vi är en av Norrköpings äldsta mäklarfirmor med unik personlig
service för dig som värdesätter förtroende, engagemang och
resultat.
Välkommen till oss på Bielkhammar Fastighetsförmedling,
kust- och skärgårdsspecialist sedan 1949.

011-180030 skolgatan 18 i norrköping www.bielkhammar.se
25
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he chapel on Västra
Gärsholmen in the St.
Anna archipelago is the
work of Hilding Bielkhammar
from St. Anna. In 1925, when he was 18 years
old, he attended a large ecumenical meeting in
Stockholm, led by the Archbishop of Sweden,
Nathan Söderblom.
He heard the Lord´s Prayer read in over 50
different languages, and had an idea to create
an ecumenical centre in the place of his birth.
In autumn 1958 Hilding, Bielkhammar together
with his family and many friends, started to
carry granite stones from the shore of the island
up to the top, where the chapel was to be built.
Without any technical help the metre-thick walls
were built up as a replica of St. Anna´s old
granite church, which Anna Niclisa-daughter
had been granted permission to build in the
1380s by the Bishop of Linköping, Nicolaus
Hermanni. This church was replaced at the
beginning of the 19th century by a new, larger
one.
The little chapel on Västra Gärsholmen was
consecrated on Ascension Day in 1965 by the
Bishop of Linköping, Ragnar Askmark. Since
then the church has been run by the association
Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis,
which is currently made up of 13 different
Christian churches and denominations.
The season usually starts at the beginning of
May and continues until the second Sunday in
September with a service every Sunday and
holiday at 11 a.m. During the All Saints´
weekend in November a special memorial
service is held in memory of all those that have
contributed to the creation of the chapel.
Responsibility for the services is shared between
the member churches and denominations.
During the open season there are always
wardens on the island. The wardens are unpaid
volunteers who take care of visitors as well as
management of the island. The chapel is also
very popular for weddings and christenings.
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a chapelle de Västra
Gärsholmen est l´oeuvre
de Hilding Bielkhammar, fils
de St. Anna. En 1925 à
l´âge de 18 ans il visita Stockholm et assista à
la recontre oecuménique dirigée par Nathan
Söderblom alors archevèque de Suède. Là il
entendit reciter le Notre Père en 50 différentes
langues, et là lui vint l´idée de fonder un centre
oecuménique dans sa région natale.
En automne 1958 Hilding Bielkhammar, sa
famille et beaucoup d´amis commençaient à
transporter de grands blocs de granit de la côte
jusqu´au mont où la chapelle serait construite.
Sans moyens techniques ils construisirent des
murs d´un mètre d´épaisseur et bâtirent une
réplique de Sta Anna la vieille église de granit
que Anna Niclisadotter dans les années 1380
avait eu la permission de construire grâce à
Nicolaus Hermanni l´évèque de Linköping.
Cette église fut remplacée par une nouvelle et
plus grande église au début de 19e siècle.
La petite chapelle de Västra Gärsholmen fut
inaugurée en 1965 par Ragnar Askmark, alors
évèque de Linköping. Depuis là l´activité a été
exercée par l´association Capella Ecumenica
Sanctae Annae in scopulis qui consiste de 13
Eglises et communautés chrétiènnes.
La saison commence généralement un des
premiers dimanches de mai, et continue
jusqu´au deuxième dimanche de septembre. A
la Toussaint un service est assuré en mémoire
de tous ceux qui contribuèrent à la construction
de la chapelle. Pendant la saison des services
ont lieu chaque dimanche et tous les jours de
fête. La responsabilité des services est assumée
par les membres des différentes Eglises et
associations.
Durant la saison on pourra s´adresser à un hôte
bénévole sur l´île, responsable de l´ordre et de
l´entretien. Il peut également guider les
vistiteurs. La chapelle est très populaire et on y
baptiste et on s´y marie.
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