Capella Ecumenica
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2021

”Om en enda människa under sitt jordeliv här finner
vad hon söker, då har detta verk inte varit förgäves”
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VÄSTRA GÄRSHOLMEN är en av
S:t Anna skärgårds vackraste öar. På
öns högsta punkt reser sig det lilla
kapellet med sina metertjocka murar.
Det byggdes åren 1958-65. Namnet
”Capella Ecumenica Sanctœ Annœ in
scopulis” betyder ”S:t Anna ekumeniska kapell bland skären”. Ekumenik
innebär kristen enhet. Ingen stängs ute – som gäst är du välkommen vilken gudstro du
än har.
FRÅN MITTEN AV MAJ TILL BÖRJAN AV SEPTEMBER kan du besöka Capella. Från
Kungshällsudden utanför Bottna (se karta) blir du hämtad av kyrkbåten till söndagens
gudstjänst. Ofta är det en församling från Svenska kyrkan som har ansvaret, men det
kan också vara en frikyrklig eller katolsk gudstjänst.
DU SOM HAR EGEN BÅT kan komma när som helst – hela sommaren finns värdar på
ön som hälsar dig välkommen. Det finns gott om plats vid bryggorna, och det går bra
att ligga kvar över natten för den som vill. Då finns möjlighet att delta i morgon- och
aftonbön i kapellet.
MÅNGA BESÖKARE KOMMER GENOM GRUPPRESOR anordnade av en församling, en kör eller en förening. Kommentarerna i gästboken berättar om en upplevelse
av andlighet samt ro och harmoni.
SOMMARTID FIRAS MÅNGA BRÖLLOP OCH DOP på ön som ger en fantastisk
inramning till dessa livets stora högtider.
CAPELLA ECUMENICA drivs av en förening helt utan ekonomiskt stöd utifrån. Allt
arbete utförs av ideella krafter och underhållet bekostas av gåvor.
Hemsida: www.capellaecumenica.se
E-post: info@capellaecumenica.se
Kontor: Skolgatan 18, 602 25 Norrköping
Ekumeniska gården, Västra Gärsholmen (under säsong)

072-200 13 64

Ordförande: Stefan Bielkhammar

070-697 78 86

Tillsyningsman: Hans Andersson

0121-400 41

Kontaktperson dop, vigslar o gruppresor: Elisabet Rydberg Andersson

070-254 39 81

Kontaktperson gudstjänstplanering: Torbjörn Toftgård

070-264 72 47

Båttransporter: Bergströms Båtar Espholm HB

0121-511 83
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GUDSTJÄNSTER 2021
Gudstjänsterna börjar kl. 11.00, båt från Kungshällsudden 10.00 och 10.30
(Pris ToR 70 kr, barn 15 kr). Kyrkkaffe med dopp finns att köpa.
Vi har en pågående pandemi – tänk på att hålla avstånd vid båtresan och på ön.
Säkrast är förstås att stanna utanför kapellet - gudstjänsten kan alltid följas via
högtalare.
Om situationen kräver kan vi tvingas ställa in gudstjänster. Eventuella ändringar finns
alltid på www.capellaecumenica.se . Eller ring 072-200 13 64.
4 juli: Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping
11 juli: Romersk katolska kyrkan. Kardinal Anders Arborelius
18 juli: Svenska kyrkan, Kolmårdens församling
25 juli: Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling
1 augusti: Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan i Norrköping. Lillemor Appelvang
8 augusti: Svenska kyrkan, Jonsbergs församling
15 augusti: Svenska kyrkan, Ringarums församling
22 augusti: Ekumeniska dagen. Ekumenisk gudstjänst med domprosten Mattias Bähr
och representanter för flera samfund. Frälsningsarméns musikkår från Norrköping
29 augusti: Svenska kyrkan, Östra Ryds församling. Pontus Mårtensson samt Anna
Sköldh med sånggrupp
5 september: Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Ringarum. Eleonor Sandbladh och
sånggrupp
7 november: Minnesgudstjänst i allhelgonahelgen. Lillemor Björling
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 bankgiro 3748233 eller Swish 456 041 02 90.
Vill du ge en minnesgåva i samband med ett bröllop eller dop – eller för att hedra en avliden vän eller
anhörig, skickar vi som tack ett vackert minnesblad. Kontakta oss per telefon, brev, e-post eller via
hemsidan www.capellaecumenica.se.
Du är också välkommen som medlem i föreningen Capella Ecumenica. Sätt in 250:- på bankgirot ovan
eller anmäl dig via hemsidan.
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Capella Ecumenicas historia
KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN 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.
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.
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Tryck: TelloGruppen 2021

DET LILLA KAPELLET PÅ VÄSTRA GÄRSHOLMEN invigdes på Kristi
himmelfärdsdag 1965 av biskop Ragnar Askmark från Linköping. Sedan dess
har verksamheten drivits av Föreningen Capella Ecumenica Sanctœ Annœ
in scopulis. I sitt arbete har föreningen hjälp av många olika kyrkor och
samfund.

