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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

2020

Capella Ecumenica
Sanctæ Annæ in scopulis
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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. 

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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VÄSTRA GÄRSHOLMEN 
är en av S:t Anna skärgårds 
vackraste öar. På öns hög-
sta 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. (I år planeras dock verksamheten starta först senare under sommaren, p.g.a. 
Coronaepidemin.) Från Kungshällsudden utanför Bottna blir du hämtad av kyrkbå-
ten till söndagens gudstjänst. Ofta är det en församling från Svenska kyrkan som har 
ansvaret, men det kan också vara en katolsk eller frikyrklig 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 upp-
levelse av andlighet samt ro och harmoni.

SOMMARTID FIRAS MÅNGA BRÖLLOP OCH DOP på ön som ger en fantas-
tisk 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.

I DETTA PROGRAMHÄFTE kan du läsa den spännande historien bakom Ca-
pella samt få information om ön, kapellet och verksamheten. Välkommen också till 
hemsidan www.capellaecumenica.se .  Slutligen finns vi på Facebook genom gruppen 
”Capella Ecumenicas vänner”, där medlemmarna själva berättar om sina upplevelser 
på ön.
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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 Hermannni. 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 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.
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En hälsning från Lillemor Björling, 
präst och veckovärd

Capella Ecumenica har alltid betytt mycket för mig. Som 12-åring var 
jag med när Capella invigdes 1965 och sjöng i en flickkör. I min första 
prästtjänst hamnade jag i Sankt Anna pastorat med Sven Jennerström som 
kyrkoherde. Varje sommar hade vi Sommarkyrka och en av dessa veckor 
var vi alltid ute på Capella som värdar. Under dessa år blev det många dop 
och vigslar där ute. En gång förrättade jag en trippelvigsel. Enda gången jag 
gjort det under mitt prästliv. 

En het sommardag, kanske 1980, var jag och en vän kvar på Capella som 
värdar. En man kom fram till mig och berättade att kungen, drottningen 
och deras då två barn var nere vid bryggan med sin båt och de ville att jag 
skulle guida dem runt. Hann aldrig bli nervös utan det blev ett fint, trevligt 
och spontant möte med kungafamiljen. Minns också 7/7 2007 kl.07.00. Då 
vigde jag ett par som kom paddlande till vigseln på Capella. De hade tältat 
på en holme bredvid Capella. 

Så är det de ”små” mötena. När man bara råkar 
börja samtala med någon och det samtalet gör 
hela ens dag. 

Allhelgonahelgen, då är det alltid en 
minnesgudstjänst på Capella. Naturen är 
annorlunda, luften kallare men kyrkan är full 
av människor och vi minns dem som lämnat 
oss, och så kyrkkaffe i Ekumeniska gården. 
Nu är jag pensionär och äntligen ska jag få 
vara värd på Capella igen. Det ser jag fram 
emot. Capella Ecumenica är en pärla. Har du 
inte varit där så besök ön i sommar! 

Lillemor
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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 juni - 6 september 2020
samt söndag 1 november 2020
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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

Pris vuxna 70:-, barn 15:- ToR
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Dagstur på Göta kanal med destination
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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.
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Bröllopstankar!
Varmt välkommen till oss!

Mån-fre 9-18 
lör 9-15 
sön 10-14

Ågatan 12 SÖDERKÖPING

0121-10204

www.angen.se

Jennys Hårstudio 
         Tel: 0121-24922 

Vi Þnns i Sšderkšping i Þxgallerian och 
hjŠlper dig med hŒr,brudklŠdsel och 
smink. 

Varmt vŠlkommen šnskar vi pŒ Jennys 
HŒrstudio. 

Vi finns i Söderköping i Fixgallerian 
och hjälper dig med hår, brudklädsel 
och smink.

Varmt välkommen önskar vi på Jennys 
Hårstudio.
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Byggnadsvård och Nyproduktion
0731-49 99 56
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VARMT VÄLKOMMEN TILL 
SOMMARENS EVENEMANG!

Telefon: 0121-358 00 Epost: soderkoping.sanktanna.forsamling@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/soderkoping 

Farledskyrkan, Skällviks kyrka

Visning av kyrkan och kaffeservering hela 
vecka 31 kl.13.00-17.00

Mån 27/7 kl.19.00 Hemlängtan. 
Veronica Knutsson, sång. David Richardson, piano.
Ons 29/7 kl.19.00 Dagsbergs dragspelsgäng.
Fre 31/7 kl.19.00 Flöjtensemblen Flautando.
Lör 1/8 kl.19.00 Hela kyrkan sjunger. 
Allsång med S:t Ragnhildskören.
Sön 2/8 kl.19.00 Tro, hopp och kärlek- ett kristet 
budskap i dansbandsstil. Peter Magnusson och 
Birgitta Svensson.  

Sommarkvällsmusik, 
S:t Laurentii kyrka
Torsdagar mellan 25/6 och 30/7 kl.19.00. 
Se mer information på vår hemsida. 

Skärgårdskyrkan

Sön 28/6  kl.18.00 Capella Ecumenica. 
Söderköping Gospel. Jordgubbar och kaffe 50kr. 
Båt från Kungshällsudden kl.17.00.
Ons 1/7 kl.19.00 Trännö. Familjen Eksmo. 
Ta med fikakorg. Båt från Kungshällsudden kl. 
18.30
Sön 5/7 kl.18.00 Aspöja. Sankt Ragnhildskören. 
Fika finns att köpa. Båt från Vrångö kl.17.00.
Ons 8/7 kl.18.00. Utflykt i det blå. 
Dag Svensson, dragspel. Ta med fikakorg. Båt 
från Tyrislöt kl. 18.15 och Slättö kl. 18.30. 
Inställt vid regn. 
Sön 12/7 kl.18.00 Börrums kyrka. 
Dagsbergs dragspelsgäng. Fikaservering.
Ons 15/7 kl.19.00 Äspholm. Med gitarren nära 
hjärtat. Fredrik Törnvall. Ta med fikakorg. 
Båt från Vrångö kl.18.30.
Sön 19/7 kl.18.00 S:t Anna kyrka. 
Skärgårdskyrkan går iland. Roland Engdahl och 
Lotta Källström. Räkmacka, kaffe och kaka i 
församlingshemmet. 50kr.
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FASTIGHETSBYRÅN I NORRKÖPING, 011-13 44 90, NORRKOPING@FASTIGHETSBYRAN.SE 

Vi känner många som letar 
efter fritidshus i Östergötland. 

Så säg till om du har ett. 
 

Andreas Bielkhammar, 
eller någon annan av våra duktiga 

mäklare, hjälper dig gärna. 
 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare? 
 



11

info@stegeborgsgarden.se 
0125-510 62

info@stegeborgsgarden.se 
0125-510 62

Perfekt för den lilla gruppen  
med hus från 16 bäddar! 

Kanon för det stora sällskapet med 
plats för 90 personer på helpension!

Gemenskapsytor både inne och ute!
Kyrkan Arken – öppen för alla!

Välkommen till oss, mellan Söderköping och Norrköping, vid Götakanals mynning!

Familjär camping med sommarprogram 
Egna Raggmunkar och mat från Vikbolandet

Tillgängliganpassad strand med brygga
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Veckovärdar på Capella 2020

21-28 juni Birgitta och Bo Altun 070-345 78 93

28 juni- 5 juli    Anders Österlund med familj 070-853 55 30

5-12 juli   Lillemor och Sigvard Björling 073-075 59 69

12-19 juli   Gudrun och Jan Olof Andersson

 Roger Gustafsson 070-531 82 76

19-26 juli   Åsa och Björn Sunnerstam 070-717 15 05

26 juli-2 aug   Kristina och Peter Viveland 070-535 70 07

2-9 aug   Kerstin Rosén, Beate Palm och Ingemar Palbom 070-865 15 52

9-16 aug   Ulla Berggren Lundborg och Bengt Lundborg 073-243 91 37

16-23 aug   Ruth och Roland Nilsson 070-528 97 77

23 – 30 aug   Johan Sverlander 070-208 40 13

30 aug-6 sept Gunnar Boija och Kerstin Sundquist 070-694 01 30
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Sommarens kyrkvärdar:
Jan-Olof Andersson 070-531 82 76
Roger Gustafsson 0121-302 57
Margareta Jacobsson  011-33 70 04
Marie Nilsson  070-812 19 64
Beate Palm   070-565 32 42
Annkristin Stendahl Johansson 076-038 28 76
Kerstin Sundquist  0125-130 67 
Margareta Zackrisson 070-956 53 37

Capella Ecumenica
Skolgatan 18, 602 25 Norrköping  072-200 13 64
E-post: info@capellaeumenica.se
Hemsida: www.capellaecumenica.se
Ekumeniska gården, V. Gärsholmen 21 juni – 6 sept 072-200 13 64
Ordförande: Stefan Bielkhammar  070-697 78 86
Tillsyningsman: Hans Andersson  0121-400 41
Kontaktperson för dop, vigslar & gruppresor: Elisabet Rydberg Andersson 070-254 39 81
Kontaktperson gudstjänster och annonser: Torbjörn Toftgård 070-264 72 47
Båttransporter: Bergströms Båtar Espholm HB 0121-511 83

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 374-8233 eller Swish 123 041 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.

- Du är också välkommen som medlem i föreningen Capella 
Ecumenica. Sätt in 250:- på bankgirot ovan eller anmäl dig via 
hemsidan www.capellaecumenica.se.

Föreningens årsmöte hålls under december månad
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Söndag 21 juni: Församlingen Agape,  Norrköping. David Ekerbring och 
församlingens musiker och sångare. Kyrkvärd: Margareta 
Zackrisson.

Söndag 28 juni: Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping. Björn 
Strömvall. Kyrkvärd: Kerstin Sundquist.

Söndag 28 juni:  Kl. 18.00, båt kl 17.00, obs tiden! Svenska kyrkan, 
Söderköping S:t Anna församling. Skärgårdskyrkan inleds 
med andakt och jordgubbar samt sång av Söderköpings 
Gospel

Söndag 5 juli: Svenska kyrkan, Östra Ryds församling. Pontus Mårtensson 
och Anna Sköldh med sånggrupp. Kyrkvärd: Margareta 
Jacobsson.

Söndag 12 juli: Romersk katolska kyrkan, kardinal Anders Arborelius. 
Kyrkvärdar: Margareta Zackrisson och Roger Gustafsson.

Söndag 19 juli: Svenska kyrkan, Kolmårdens församling. Kyrkvärd: Kerstin 
Sundquist.

Söndag 26  juli: Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling. 
Musikmässa med S:t Anna vocalensemble, dir. Roger 
Eriksson, samt Björn Sunnerstam, flöjt, och Åsa 
Sunnerstam, viola. Kyrkvärd: Marie Nilsson.

Söndag 2  augusti: Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan i Norrköping. Lillemor 
Appelvang predikar. KFUM-kören med Eva Harmén. 
Kyrkvärd: Margareta Jacobsson.

Gudstjänster 2020
Gudstjänsterna börjar kl. 11.00, båt från Kungshällsudden 10.00 och 10.30 (Pris ToR 70 kr, barn 15 kr). Ev. ändringar i NT och Folkbladet under rubriken Predikoturer.

Obs: p.g.a. Coronaepidemin börjar verksamheten senare än planerat. Fler gudstjänster kan bli inställda om smittläget kräver det. Aktuell information finns på hemsidan www.capellaecumenica.se och i predikoturerna.
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Gudstjänster 2020
Söndag 9 augusti: Svenska kyrkan, Jonsbergs församling. Peter Fransson och 

JÖR-kören med Ann-Christin Hallgren. Kyrkvärd: Beate 
Palm.

Söndag 16 augusti: Svenska kyrkan, Ringarums församling. Matilda Helg och 
Torbjörn Toftgård samt Viskören. Kyrkvärd: Jan-Olof 
Andersson

Söndag 23 augusti: Capelladagen. Ekumenisk gudstjänst med representanter 
för olika samfund. Predikan av prästen, skribenten och 
debattören Helle Klein. Mötesledare Per Jennervall, 
Equmeniakyrkan, Norrköping. Frälsningsarméns musikkår 
från Norrköping. Kyrkvärdar: Margareta Zackrisson och 
Roger Gustafsson.

Söndag 30  augusti: ELM Falketorp. Kurt Enström. Körsång. Kyrkvärd: Marie 
Nilsson.

Söndag 6 september: Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Ringarum. Eleonor 
Sandbladh och sånggrupp. Kyrkvärd: Kerstin Sundquist

Söndag 1 november: Minnesgudstjänst i allhelgonahelgen. Lillemor Björling. 
Kyrkvärd: Margareta Jacobsson.

Gudstjänsterna börjar kl. 11.00, båt från Kungshällsudden 10.00 och 10.30 (Pris ToR 70 kr, barn 15 kr). Ev. ändringar i NT och Folkbladet under rubriken Predikoturer.
Obs: p.g.a. Coronaepidemin börjar verksamheten senare än planerat. Fler gudstjänster kan bli inställda om smittläget kräver det. Aktuell information finns på hemsidan www.capellaecumenica.se och i predikoturerna.
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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 lunchtur till Mem och ut
i Slätbaken. Lunch med dessert inkl. kaffe ingår. Lunchen 
består av en fin skärgårdstallrik. Vi guidar ombord och gör 
två slussningar och en kort sväng ut på Slätbaken.
Avgång kl 11.00 och åter kl 14.30.
Tis-Torsdag och Söndag 16 juni-13 augusti (Ej midsommar-
helgen.)
Priser
700 kr per person (båtresa, guidning, lunch)
300 kr per barn upp till 12 år (båtresa, guidning, lunch)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga rättigheter ombord.

Kryssning på Göta Kanal och S:t Anna skärgård
Avresa Söderköping kl 08.30 efter slussning serveras förmid-
dagskaffe. Vi slussar ut i Mem och fortsätter mot Capella 
Ecumenica. Här möts vi av värdparet som berättar om denna 
unika plats och sin stenkyrka. Därefter styr vi mot Lagnö-
strömmen och Finnfjärden. Skärgårdsinspirerad lunch serve-
ras. Vi vänder tillbaka till Stegeborg och får en mycket trevlig guidning. Sedan beger vi oss hem. Under 
vägen serveras eftermiddagskaffe. Åter i Söderköping vid kl 17.00.
Datum: fredagarna 3 juli, 17 juli, 24 juli, 31 juli samt 7 augusti
Priser
1095 kr per person (inkl. båtresa, måltider, guidning)
500 kr per barn upp till12 år (inkl. båtresa, måltider, guidning)
Dryck tillkommer- Vi har fullständiga rättigheter ombord.

OBS! Turerna och eventuell övernattning bokas och betalas i förväg. Ring oss på telefon 0121-109 00 
eller maila info@sbrunn.se.
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Vår vackra skärgårdsbåt M/S Svanö från 1899 
transporterar er gärna under ert skärgårdsbröllop. 

Vi tar er stilfullt och säkert mellan Capella och de flesta 
passande bröllopslokalerna i närheten.

info@skargardskompaniet.se  |  www.skargardskompaniet.se

Föreviga vistelsen på Capella Ecumenica och den östgötska 
skärgården genom en fototavla, fler skärgårdsmotiv finns på 

hemsidan.

Strl. 50 x 70 cm
Tryckform med konstverkskänsla

Träram med UV-beständigt glas (välj på svart & vit)
Arkivbeständig över geneArkivbeständig över generationer

Perfekt som gåva eller minne!

För beställning av skärgårdstavlor och frågor kring fotouppdrag

Tel. 0734-201 096
Mail. ostergotlandibilder@gmail.com

www.ostergotlandibilder.com
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allt för 
båt och hav

Nya och begagnade båtar, motorer och släp 
Service och reparationer - Vinterförvaring

Tillbehörsbutik

www.A100.se

Auktoriserad serviceverkstad för Mercury och Kawasaki. 
Återförsäljare av Kimple och HR-båtar, Mercurymotorer, 

TK-Trailer samt Kawasaki ATV, Mule och Jet Ski

Johanna Nockm
ar Lundström

 och Anton Lundström
, ägare och verksam

hetsansvariga A100.

Öppet vardagar 8 - 17 lördagar 10 - 13
E-post: info@A100.se | Tel. 0123-405 50

Adress: Sandviks Varv, Valdemarsvik
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Kontakta din lokala mäklare för en  
framgångsrik bostadsaffär!

 Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se 

Daniel Serander
Mäklare

Åke Serander
Mäklare

Mikael Karlsson
Marknadsassistent

Funderar du på att köpa eller sälja båt?
Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Sofie Ljungberg, båtmäklare
0722-15 40 10

www.ostkustensbatformedling.se

Gårdsbutik, café, mat och hantverk 
intill vattnet i Uvmarö Hamn 

 
www.magasinetsanktanna.se 



20

    
   

En riktig bank 

www.handelsbanken.se/norrkoping_drottninggatan 
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Välsorterat Järn & 

Byggvaruhus 

 

  Byggvaror       Färg & tapet 

  Gas & gasol       Jakt & fiske 

  Skog & trädgård    Vitvaror & hushåll 

 

                        

 

      

 

 
Välsorterat Järn & 

Byggvaruhus 

 

  Byggvaror       Färg & tapet 

  Gas & gasol       Jakt & fiske 

  Skog & trädgård    Vitvaror & hushåll 

 

                        

 

      

 

 
Välsorterat Järn & 

Byggvaruhus 

 

  Byggvaror       Färg & tapet 

  Gas & gasol       Jakt & fiske 

  Skog & trädgård    Vitvaror & hushåll 

 

                        

 

      

 

Hitta rätt i
Sankt Anna

Sankt Anna Portalen

via

www.sanktanna.com

och
S:t Anna broschyren 20

Portalen är den naturliga 
starten på er resa till vår vackra 
skärgård med tips på boende, 
restauranger, evenemang och 
aktiviteter. 

Broschyren finns gratis på 
våra företag och i 
turistinformationen i S:t Anna. 

Vä l k ommen t i l l  Sank t Anna ! 
navetihavet@gmail.com

20
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Välkommen till din 
 personliga begravnings-

byrå i Söderköping.

 

Skönbergagatan 11 
Telefon 0121-146 40
fonusost.se

Tradition och
nytänkande
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www.lagnstromsror.se

Bottna Bygdegård

med utedansbana!

Uthyres till ert
bröllop, dop eller annat 
festligt arrangemang!

För vidare info:
0121-410 33

070-291 60 66

Mobiltfn 070-266 80 40

Vi gör vackra, goda och 
personliga bröllopstårtor.

Tel: 011-12 42 31

Följ oss på Facebook

Zarah Leander
Museet i Häradshammars Bygdegård

Öppet juni – augusti
Lördagar kl 11-14

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

överenskommelse
Entré 50 kr – kaffeservering

 

Zarahdag
Söndag 19 juli eftermiddag

Konsert med efterföljande mingel
Förhandsbokning www.zarahleander.se

 
Arrangemang i samverkan mellan

Zarah Leandersällskapet och
Studieförbundet Vuxenskolan

www.zarahleander.se
www.sv.se/ostergotland
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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

  
 
 
 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA  
KYRKOR I SOMMAR 
Här finns många mötesplatser: 
öppna kyrkor, sommarmusik, fri-
luftsgudstjänster och gudstjänster. 
Mer information: 
www.svenskakyrkan.se/valdemarsvikringarum 
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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 several
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
different 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.

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.

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 several
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
different 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. 

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.

L
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Sommarsolen värmer gott denna söndag morgon… 
Du kör till Söderköping och fortsätter sedan utmed väg 210 

mot S:t Anna och Tyrislöt. Strax före S:t Anna kyrka tar du åt 
vänster mot Stegeborg. Efter ytterligare ett par kilometer höger 
mot Capella Ecumenica och Kungshällsudden. Parkera bilen 
och promenera en liten bit till bryggan där kyrkbåten Lindskär 
väntar. Efter kvarts båtresa är du framme vid Västra Gärshol-
men där gudstjänsten snart börjar.
Eller kanske tar du dig till Capella med egen båt - du är väl-
kommen när som helst under sommaren. Ön ligger i Trännö-
fjärden strax intill farleden in mot Söderköping 
(N 58°24’90, O 16°43’40).


