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

Capella
Ecumenica

2017

Capella Ecumenica
Sanctæ Annæ in scopulis
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acinemucE allepaC
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 2016 är Capella Ecumenica öppet under tiden  
   maj -    september. Som vanligt hålls också en minnesgudstjänst  

under Allhelgonahelgen söndagen den 6 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:  011-18 00 30
 E-POST:   info@capellaecumenica.se
 STYRELSE:   Stefan Bielkhammar, ordförande
  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
  Christer Ståleker, suppleant 
 TILLSYNINGSMAN:   Hans Andersson, tel 0121-400 41
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CapellaEcumenica
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 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. 

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. 

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. 

Allt underhåll bekostas av enskilda medlemmar och genom gåvor.

Gud välsigne din ingång och utgång från nu och till evig tid

Hilding Bielkhammar

Välkommen till

WRWWW

WRWWW

WRWWW
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Capella Ecumenicas historia
KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN är ett verk av S:t Anna-sonen Hilding Bielkham-
mar. 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.

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. 

DET LILLA KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN 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.

SÄSONGEN INLEDS I REGEL I BÖRJAN AV S O M M A R E N 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 från biskop Martin

Välkomna till Capella Ecumenica! Skärgården är verkligen en återspegling 
av livet fullt ut. Årstiderna framträder tydligare här – solen är starkare och 
sommarn vackrare, vintern är kallare och vindarna friskare. Här finns tider 
av lugn och tider av storm. Livet i dess fullhet.
Ibland sägs det att vi svenskar är naturdyrkare. Instinktivt vill vi vara ute 
i skog och skärgård – naturen är en läkande miljö.  Här får vi vila, veder-
kvickas och hämta nya krafter. Enligt en svensk studie som kom ut här-
omåret kan naturunderstödd terapi hjälpa vid flera olika sjukdomstillstånd. 
Stressen minskar, lugnet infinner sig – kroppens helande börjar.
Vid flera tillfällen tog Jesus naturen till hjälp när han ville få plats för bön 
och eftertanke.  Påfallande ofta kan vi läsa i Bibeln om hur han drog sig 
undan. Ibland vandrade han upp på något högt berg, och det hände att han 
gav sig ut på sjön i en båt. Platser som är lämpliga för att vila är ofta också 
lämpliga för att be. Och tvärtom.
Det är inte svårt att själv sätta igång och be, helt spontant, ute i naturen. 
Närmast omedvetet går mångas tankar till Gud när vi omges av allt detta 
levande och vackra.
På något sätt känns det självklart att Capella Ecumenica sedan 50 år lig-
ger som det gör, på Västra Gärsholmen i S:t Anna skärgård, mitt i denna 
bedövande skönhet. Naturen frågar inte efter inträdesbiljett. Det gör inte 
kyrkan heller. Såväl naturen som kyrkan är en Guds gåva till oss människor, 
en plats där livsrymderna öppnas.
Kyrkan, liksom naturen, ger människorna ny styrka och nytt livsmod. I 
glada tider och i svåra finns kyrkan där. 
Om vi läser evangelierna i Bibeln är det ganska tydligt vad Jesus ägnar sig 
åt: han predikar om Guds rike av glädje och förlåtelse, och han helar sjuka. 
Skapelse och helande är Guds båda 
händer och de utför samma verk.
Därför finns kyrkan – liksom natu-
ren - överallt. På platser i Sverige där 
mycket annat försvunnit är kyrkan 
kvar. Öppen, inbjudande – en plats 
där det går bra att slå sig ner en 
stund – stanna länge eller kort tid. 
Jag hoppas att du ska finna kapellet 
vara en god plats. 
Varmt välkommen!
Martin
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sön- och helgdagar 2 juni - 25 augusti 2013
samt söndag 2 november 2013

Avgång från Kungshällsudden kl 10.00 och 10.30

Avgång från Capella Ecumenica kl 12.45 och 13.30

Pris vuxna 60:-, barn 15:- ToR
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Dagstur på Göta kanal med destination
Stegeborg och Capella Ecumenica

På onsdagar under perioden 16 juni till den 4 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 vi blir guidade i en timme. På hemvägen serverar vi
eftermiddagkaffe med hembakat bröd. Beräknad återkomst till
Söderköping kl. 16.30.
Turerna går den 16, 23, 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli, 4 aug.

Inkl. sju timmars kryssning, alla måltider och entreavgifter 700:-/p

sön- och helgdagar 21 maj - 3 september 2017
samt söndag 5 november 2016
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Skärgårdskyrkan 2017
2/7 kl 18:00 Capella Ecumenica.
 Söderköping Gospel
5/7 kl 19:00 Trännö. Janne ”Taxi” Johansson   
 och Anders Axelsson
9/7 kl 18:00 Aspöja. Glädjekören
12/7 Ut i det blå
16/7 kl 18:00 Börrums kyrka. Dagsbergs 
 dragspelsgäng
19/7 kl 19:00 Äspholm, Gretas äng. Rolf och 
 Emma Lifvergren
22/7 kl 11:00 Sankt Annadagen. Kl 11 guidning av 
 Fritz Axélius i S:t Anna gamla kyrka
23/7 kl 18:00 Skärgårdskyrkan går iland i 
 Sankt Anna kyrka

Musik i sommarkväll Farledskyrkan kl 19:00 
i Skällviks kyrka
24/7 Roland Engdahl och Lotta Källström
26/7  Dagsbergs dragspelsgäng
28/7  Simon och Frida Östling
29/7 Allsång med S:t Ragnhildskören
30/7 S:t Peter & The Solid Backbones: 
 Peter Malmberg, Stefan Wållberg, 
 Mathias Karlsson
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e k o g l a s s
- f r å n  e n  k o  n ä r a  d i g -

Välkommen till Sänkdalens Gård
Gårdsbutiken öppen alla dagar 9-21

KRAV-märkt ekologisk glass, mjölk & rapsolja. 
För mer info: 0125 - 320 20

sankdalensgard.se

  


             

 
                 
    ö     
 ö föf c    c c 

 f 
www  
f@ 

0121-270 40 

Bottna Bygdegård

med utedansbana!

Uthyres till ert
bröllop, dop eller festliga 

arrangemang!

För vidare info:
www.osterviking.se
eller 0121-410 33

0121-400 21
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arkosundshotell.se 011-200 03

Att bara leva är inte tillräckligt. 
Man måste ha solsken, frihet och  

ett gott mål mat också.

Sommartid. Sommarro.
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Bröllopstankar!
Varmt välkommen till oss!

Mån-fre 10-18 
lör 10-15 
sön 10-14

Ågatan 12 SÖDERKÖPING

0121-10204

www.angen.se

0121-215 15
estetica.soderkoping@gmail.com

Bruduppsättning
Make-up

Välkomna till 
Café Jägmästargården

Hembakat kaffebröd, hemlagade 
lättluncher,
Räksmörgåsar i tre storlekar.

Midsommarlunch med musik, 
grillkvällar, musikkvällar, 
Julbord och Julmarknad m.m
Mer info på 
www.cafejagmastargarden.se
Förfrågningar café 0761-383156
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Veckovärdar på Capella 2017                          
21 - 28 maj Lisbeth och Roland Pettersson 0705-202279

28 maj - 4 juni Gudrun och Jan-Olof Andersson 0705-318276
 Roger Gustafsson

4 - 11 juni Kerstin Hultgård Fröberg                                
 Birgitta Hultgård 0706-575159

11 - 18 juni Gunnar Boija m familj 0706-940130

18 - 25 juni Carola, Sven-Erik och Viktor Lilja 0706-950639

25 juni - 2 juli Kristina och Peter Viveland 0705-357007

2 - 9 juli Ellinor och Anders Österlund 0708-535530

9 - 16 juli Anne-Marie Holmqvist, 0702-312474
 Bodil Falk, Annkristin Stendahl Johansson

16 - 23 juli Katarina och Ola Lönnqvist 0121-21885

23 - 30 juli Inga-Märtha och Weine Isacson 0736-004954

30 juli - 6 aug Birgitta och Bo Altun 0703-457893

6 - 13 augusti Kerstin Rosén, Beate Palm, 0708-651552
 Ingemar Palbom

13 - 20 aug Lisbeth Hagström, Margareta Zackrisson 0709-565337     

20 - 27 aug Sofia Nyberg David Wennberg 0702-007333

27 aug - 3 sept Cecilia och Hans Edlund 0738-115082
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Sommarens kyrkvärdar:
Jan-Olof Andersson 0705-31 82 76
Roger Gustafsson 0121-302 57
Inger Gustafsson 011-16 30 01
Margareta och John Jacobsson  011-33 70 04
Marie Nilsson  0708-12 19 64
Birgitta och Olle Olsson  011-31 97 67
Annkristin Stendahl Johansson 0760-38 28 76
Kerstin Sundquist  0125-130 67 
Margareta Zackrisson 0121-200 20
Elinor Österlund 0706-51 95 97

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  
21 maj–3 september  072-200 13 64
Ordförande: Stefan Bielkhammar  011-18 00 30  
Tillsyningsman: Hans Andersson  0121-400 41

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 bankgiro: 374-8233 (plusgirokontot har upphört).

- 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 bankgirot ovan eller anmäl dig via 
hemsidan www.capellaecumenica.se. Familjepris: 300:-

Föreningens årsmöte hålls under december månad
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Söndag 21 maj Ekumeniska dagen. Kyrkoherde Ola Linderoth predikar 
och representanter för olika samfund medverkar. S:t Ragn-
hildskören med Karl-Gunnar Främberg. Kyrkvärd: Kerstin 
Sundqvist.

Söndag 28 maj Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling. Kyrko-
herde Ola Linderoth. S:t Anna vocalensemble med Roger 
Eriksson. Kyrkvärd: Jan-Olof Andersson.

Söndag 4 juni Svenska kyrkan, Valdemarsvik Ringarums pastorat. Kommi-
nister Erik Gruvebäck och Ringarums kyrkokör med 

 Marie Hallingfors. 
 Kyrkvärd: Roger Gustafsson. 

Söndag 11 juni Liberala katolska kyrkan. Sakramental välsignelseakt med 
biskop Sten-Bertil Jakobson. Kyrkvärd: Inger Gustafsson.

Söndag 18 juni Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan, Norrköping. 
 Pastor Margaretha Rudén. Körsång. 
 Kyrkvärdar: Margareta & John Jacobsson.

Söndag 25 juni Frälsningsarmén, Norrköping. Kaptenerna Anders och Sara 
Beijer. Musikkåren. Kyrkvärd: Marie Nilsson.

Söndag 2 juli Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping. Pastor 
Inga-Märtha Isacson, Korskyrkans kör och Anders Eksmo. 

 Kyrkvärd: Kerstin Sundqvist.

Söndag 2 juli  Kl.18.00, båt kl. 17.00, Obs tiden! Svenska kyrkan. Skär-
gårdskyrkan i Söderköping S:t Anna församling inleds med 
andakt och jordgubbar. Söderköping Gospel.

Gudstjänster 2017
Gudstjänsterna börjar kl. 11.00, båt från Kungshällsudden 10.00 och 10.30. Ändringar meddelas i NT och Folkbladet under rubriken Predikoturer.
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Gudstjänster 2017
Söndag 9 juli Romersk katolska kyrkan, Biskop Anders Arborelius. 
 Kyrkvärd: Ellinor Österlund.

Söndag 16 juli Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Söderköping. Pastor 
Anders Ekstedt och sånggrupp. Kyrkvärd: Margareta Zack-
risson.

Söndag 23 juli Svenska kyrkan, Kolmårdens församling. Se vidare Prediko-
turer. Kyrkvärdar: Olle & Birgitta Olson.

Söndag 30 juli Församlingen Agape, Norrköping. Pastor Olivia Lind och 
församlingens lovsångare. Kyrkvärd: Inger Gustafsson.

Söndag 6 augusti Evangelisk Luthers Mission ELM, Falketorps missionsgård. 
Predikan Harald Waldemarson. Sång och musik. Kyrkvärd: 
Jan-Olof Andersson.

Söndag 13 augusti Svenska kyrkan, Östra Vikbolandets pastorat. Kyrkoherde 
Torbjörn Sjöberg och Barbro Wållberg. 

 Kyrkvärd: Marie Nilsson.

Söndag 20 augusti Svenska kyrkan, Finspångs församling. 
 Kyrkvärd: Ann-Kristin, Stendahl Johansson.

Söndag 27 augusti Capelladagen. Biskop Martin Modéus och KFUM-kören 
med Eva Harmén. Kyrkvärd: Margareta Zackrisson.

Söndag 3 september Lifechurch, Söderköping. Pionjärpastor Andreas Holm. 
 Isabella Brynielsson, sång. Kyrkvärd: Roger Gustafsson.

Söndag 5 november Svenska kyrkan. Minnesgudstjänst i allhelgonahelgen. 
 Se vidare Predikoturer.  
 Kyrkvärdar: Margareta & John Jacobsson.

Gudstjänsterna börjar kl. 11.00, båt från Kungshällsudden 10.00 och 10.30. Ändringar meddelas i NT och Folkbladet under rubriken Predikoturer.
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sön- och helgdagar 13 maj - 5 september 2010
samt söndag 7 november 2010

Avgång från Kungshällsudden kl 10.00 och 10.30

Avgång från Capella Ecumenica kl 12.45 och 13.30

Pris vuxna 60:-, barn 15:- ToR
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sön- och helgdagar 13 maj - 5 september 2010
samt söndag 7 november 2010

Avgång från Kungshällsudden kl 10.00 och 10.30

Avgång från Capella Ecumenica kl 12.45 och 13.30

Pris vuxna 60:-, barn 15:- ToR
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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 vi blir guidade i en timme. På hemvägen serverar vi
eftermiddagkaffe med hembakat bröd. Beräknad återkomst till
Söderköping kl. 16.30.
Turerna går den 20, 27 juni, 4, 11, 18, 25 juli, 1 aug.

Inkl. sju timmars kryssning, alla måltider och entreavgifter 800:-/p

Lunchtur till Mem
Upplev vackra Göta kanal under en tre timmars lunchtur till Mem och ut 
i Slätbaken. Lunch med dessert inkl. kaffe ingår. Lunchen består av en fin 
skärgårdstallrik med bl.a sillar, skagenröra, lax, pate, serranoskinka, smör, 
bröd och ost. Till dessert serveras Tiramisu  med bärkompott och kaffe.
Vi guidar ombord och gör två slussningar och en kort sväng ut på Slätbaken. 
Avgång från Söderköping kl 11.00 är åter i hamn kl 14.30. 
Tisdag, Onsdag, Torsdag, Fredag och Söndag 20 juni-18 augusti
(Ej fredag 23 juni och ej söndag 25 juni)

Priser
650 kr per person (båtresa, guidning, lunch)
300 kr per  barn upp till12 år (båtresa, guidning, lunch)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga rättigheter ombord.
OBS! Turen bokas och betalas i förväg. Ring oss på telefon 0121-109 00 eller 
maila info@sbrunn.se.

Destination Harstena
Följ med på de underbara lördagsresorna till skärgårdsön Harstena.
Vi avgår från Söderköping kl 08.30 och serverar förmiddagskaffe med goda 
smörgåsar samt hembakade bullar efter att vi passerat Mems sluss och är ute 
på Slätbaken. Vi passerar Stegeborg och slottsruinen där Gustav Vasa bodde 
och hans son Johan III föddes och vidare genom Ettersundet och förbi Ek-
nön. Färden fortsätter under Lagnöbron och vidare ut på Finnfjärden. Strax efter kl 12.00 lägger vi till på ön Harstena. Ta en 
promenad till sjön med de röda näckrosorna, besök skolmuseet, trankokeriet, handla rökt fisk eller nybakade bullar och köp glass 
och bada. K1 13.30 lämnar vi denna underbara ö. Nu är det dags för lunch och ni är säkert hungriga. Vi serverar en förrätt med 
3 sorters sill, gravlax serveras med senapssås, 1/2 ägg med räkor samt smör, bröd och ost. Varmrätt, kaffe på maten och en god 
kaka. Åter i Söderköping strax före kl 18.00.
Datum: Lördagar 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augusti, 12 augusti

Priser
975 kr l person (inkl. båtresa, måltider, guidning)
500 kr l barn upp till12 år (inkl. båtresa, måltider, guidning)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga rättigheter ombord.
OBS! Turen och eventuell övernattning bokas och betalas i förväg. Ring oss på telefon 0121-109 00 eller rnaila  info@sbrunn.se.
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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

Välkomna till  Söderköping

Hembakat kaffebröd, hemlagade lättluncher,
Räksmörgåsar i tre storlekar

Midsommarlunch med musik, grillkvällar, musikkvällar, 
Julbord och Julmarknad m.m
Mer info på  www.cafejagmastargarden.se
Förfrågningar  café 0761-383156

 

ÖPPET ALLA DAGAR OM ÅRET

 kaffebröd ,lättluncher , smörgåsar m.m

Tel nr 0767-144133
www.farmorscafe.se
Kanalhamnen Söderköping

ÖPPET ALLA DAGAR OM ÅRET

kaffebröd, lättluncher, smörgåsar 
m.m.

Tel nr 0767-144133
www.farmorscafe.se

Kanalhamnen Söderköping

Sankt Annagården
Restaurangen vid Lagnöbron
med fullständiga rättigheter

 
Tel: 0121-513 12

E-post: stannagarden@stannagarden.se
Hemsida: www.stannagarden.com

Facebook: Sankt Annagården
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Bröllopstankar?
Välkomna till oss!

Våra öppettider är 
Mån - fre 8-18 lör. 9-14

Ringvägen 44.
För beställning ring. 
Tel. 0121 139 60
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Välkommen till din 
 personliga begravnings-

byrå i Söderköping.

Marie Andersson 
Kundrådgivare

Skönbergagatan 11 
Telefon 0121-146 40
fonusost.se

Tradition och
nytänkande
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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 

 

 

 

 

 

i Söderköping AB

Box 26, 614 21 Söderköping

Tel 0121-134 58 Mobil 0708-85 14 40
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Gör ett besök i Sveriges äldsta Bokhandel

Vi har funnits på Storgatan 7 sedan 1815

Välkomna önskar Anders & Louise

 
0121-100 98

info@soderkopingsbokhandel.se

Zarah Leander
Museet i Häradshammars Bygdegård

Öppet juni – september
Lördagar kl 11-14

Onsdagar kl 17 – 20
Övriga tider och grupper – öppet efter 

överenskommelse
Entré 50 kr – kaffeservering

 

Zarahdag
Onsdag 19 juli eftermiddag
Konsert samt utdelning av 
Zarah Leanderstipendium

Förbokning tel 0125-330 60
 

Arrangemang i samverkan mellan
Zarah Leandersällskapet och
Studieförbundet Vuxenskolan

www.zarahleander.se
www.sv.se/ostergotland
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0121-410 39

www.lagnstromsror.se

16

Tel 0121-510 95
www.sahandel.se

Bensinstation för båt och bil
Skärgårdsbutik med uteservering

Inrednings- & presentbod
Systemombud

Lagnöströmmen, Norra Finnö
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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

 

 SHÄLLSUDDENS PARKERING
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En riktig bank

www.handelsbanken.se/norrkoping_dottninggatan

011-180030   skolgatan 18 i norrköping   www.bielkhammar.se

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.

engagemang



25011-180030   skolgatan 18 i norrköping   www.bielkhammar.se

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.

engagemang
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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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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.

L
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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.

L
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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. 

T
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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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