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Det händer

Tron, Hoppet och Kärleken

Evenemangstips
i Norrköpings kommun

Rönö kyrka – kärleksgåvan med spännande historia
VIKBOLANDET (LT)

Rönö kyrka på Vikbolandet är nog det närmaste det går att komma en landsortskyrka.
Det råder full aktivitet
utanför muren som omgärdar kyrkan och kyrkogården. Omkringliggande lantbruk är igång
med årets höskörd och
i hagarna går hästar
och nötkreatur fridfullt betande.

Kyrkporten står öppen när
Länstidningen kommer på besök. Ett litet barn ska döpas
och Gunnel Andersson som
har hand om kyrknyckeln ser
till att allt är i sin ordning.
Sedan 1400-talet har det
funnits en kyrka i Rönö. Första
kyrkobyggnaden var ett oansenligt träkapell som helgats åt
S:t Antonius, född 1195 i Lissabon, död 1231 och som helgonförklarades 1232.
Nuvarande kyrkan byggdes

mellan åren 1641 och 1642.
Den lät uppföras av greve Johan Kasimir av Pfalz-Sweibrücken vars hustru prinsessan
Chatharina före sin död bett
honom bygga en kyrka i Rönö.
Greven uppfyllde sitt löfte vilket i praktiken betydde att
ortsborna inte behövde vara
med och betala för bygget.
Som ytterligare ett hedervärt
bevis på Christinas minne lät
greve Johan uppkalla kyrkan
efter sin avlidna hustru, Chatarinae capell.
Rönö kyrka har en spännande interiör med flertalet
gamla inventarier. Det äldsta är
altarskåpet som tillverkats i
Vadstenatrakten på 1440-talet.
Innan altarskåpet flyttades till
Rönö kyrka har den hängt i

Wikbolandsmarken

200 marknadsplatser med
hantverk och annan försäljning, utställare och loppis.
Tid: 07-13, kl 9-15.
Plats: Östra Husby, Vikbolandet.

Östra Stenby kyrka vilken precis som Rönö kyrka tillhör
Östra Vikbolandets pastorat.
Framgent av en text syns på
främre nederkant av altarskåpet där det står: Sen taflan
många år för Stenby altar
prydt, är hon från Stenby
skänkt och hit till Rönö flytt
1742.

Sommarteater

Vikbolandsspelet ger
Dänge’n i svacka! Om idrott
som handlar om idrottsföreningens vedermödor och
framförallt om damfotbollens kamp mot konservativa
krafter.
Tid: 07-13 och 14, kl 16.
Plats: Apptekparken, Östra
Husby.

Gunnel Andersson har varit

den som under flertalet år öppnat upp kyrkporten för allmänheten. Så även den ödesdigra morgonen 2014.
– Jag fick verkligen en
chock, berättar hon. Någon
hade under natten tagit sig in
genom ett kyrkfönster och stulit elva skulpturer ur altarskåpet
som föreställer apostlar. Tjuven hade också försökt få med
sig tavlan av prinsessan Chatharina som hänger över dörren
till sakristian men fick ge upp
eftersom tavlan inte gick att få
ut genom fönstret.
Som om det inte vore nog
med stölden. Uppe på orgelläktaren hittades petflaskor
fyllda med tändvätska och i
flaskhalsarna satt stearinljus.
Det hela kunde ha slutat riktigt
illa, säger Gunnel och ryser vid
minnet.
Det visade sig vara en spanjor som slagit in på brottets bana och stulit värdefulla föremål
runt om i Sverige. Tack och
lov kom samtliga dyrgripar tillbaka efter polisens trägna arbete och kunde sättas på plats i
det tomt gapande altarskåpet.
Predikstolen är från 1838
och från den gamla predikstolen från 1705 finns tre skulpturer bevarade vilka är placerade på kyrkans norra vägg. Figurerna ska föreställa Tron,
Hoppet och Kärleken.

Rönö kyrka är inte stor men mycket vacker.
Altarskåpet blev 2014 utsatt för plundring då
elva apostlar försvann.

Musik i Sommarkväll

Med Sofie Hallin sång och
Kalle Främberg ackompanjemang.
Tid: 07-14, kl 18.
Plats: Östra Ny kyrka.
Kneippen –
ett hälsocenter

Precis som i de flesta kustnära kyrkor finns ett
votivskepp i Rönö kyrka.

På predikstolen finns ett
timglas som kaptenen och riddaren Alexander de Geer från
Kåreholm skänkt till kyrkan
1764.
Eftersom Rönö kyrka kan
räknas som en kustförsamling
med sitt läge vid Slätbakens
inlopp finns naturligtvis ett
votivskepp, skänkt till kyrkan
1720 av Elias Enholm från
Lervik. I samband med altarskåpets restaurering 1924 togs
votivskeppets fyra armar för
ljus bort och användes därefter aldrig mer som ljuskrona.
Kyrkan har sju mässhakar varav några tillhör den riktigt
gamla årgången. Den ena, med

Porträtt av prinsessan Chatharina som
önskade sig en kyrka av sin make.

ljus guldbrokad med kors av
guld, är från 1722 och en gåva
från överste Karl Johan
Wrangel och hans hustru. Den
äldsta mässhaken i röd sammet
testamenterades år 1675 till
kyrkan av Hauptman Samuel
Danielsson och makan Elisabet
Hermansson från Kåreholm.
I klockstapeln utanför kyrkan hänger två klockor. Storklockan är gjuten i Stockholm
1662 av Ambjörn Andersson.
Lillklockan tros ha hängt i ett
ryskt nunnekloster men hamnade i Rönö som krigsbyte.
– Tidigare sköttes klockorna
för hand men nu har de automatiserats, säger Gunnel medan hon pekar ner mot en låg

byggnad som ser ut att vara ett
bårhus.

Spårvagnsguidning
– Det stämmer. I slutet av

1920-talet ämnade den nybildade syföreningen samla in
pengar till en ny och större
klocka. Det visade sig dock vara omöjligt eftersom klockstapeln inte klarade av att bära en
större klocka. Därför gick
pengarna istället till ett bårhus
som invigdes 1957. Bårhuset
används inte längre för kistor i
väntan på begravning utan
fungerar mest som förråd, avslutar hon.
Text och bild:
CARINA LARSSON

Gratis bio i sommar för unga i Norrköping
NORRKÖPING (LT)

I sommar kan lediga
barn njuta av gratis
biofilm under fem
kvällar i juli och augusti. Bakom satsningen står Norrköpings
kommunala filmverksamhet Cnema och
projektet Kompisbio.

Sedan några år tillbaka driver Cnema projektet Kompisbio med syftet att skapa en

mötesplats för unga som vill
träffa nya bekantskaper
genom filmen.
En kväll i månaden har en

aktuell biofilm visats på Cnema tillsammans med olika
kringaktiviteter så som turneringar, spel och musik. Tack
vare Socialstyrelsens satsning
på gratis sommarlovsaktiviteter för att ge fler barn och
unga meningsfulla sommarlov, blir det nu även en som-

DIN FACKMAN I NORRKÖPING

marsäsong med Kompisbion.
– Det är en härlig upplevelse att få se en riktigt stark
film tillsammans med andra i
biomörkret. Nu får vi chans
att ge ännu fler barn och unga
den möjligheten, säger Hanna
Hannerz som är projektledare
för filmvisningarna.
Under fyra fredagar i juli
och augusti visas film för alla
barn och unga mellan 7-20
år. Sommarlovsbion avslutas
sedan med utomhusbio på
Cnemas bakgård tisdag 13
augusti.
Filmerna är utvalda från vårens biorepertoar och tanken
är att alla ska kunna hitta något som de vill se. Bland annat kommer Husdjurens
hemliga liv 2 och spelfilmsversionen av Aladdin att visas.
Det blir även tecknad film
med den japanska Mirai, min

Datum för sommarlovsbion 2019
19 juli kl 18
Mirai, min lillasyster
26 juli kl 18
Booksmart
2 augusti kl 18
Husdjurens hemliga liv 2
9 augusti kl 18
Aladdin
13 augusti kl 20
Spider-Man: Into the
Spider-verse
(visas som utomhusbio
på Cnemas bakgård)

lillasyster och den Oscarsbelönade filmen Spider-Man:
Into the Spider-verse som
vann priset för bästa animerade långfilm.
För de lite äldre erbjuds

även den omtalade komedin

En guidad berättelse om
stadsdelens utveckling, från
en populär brunnsort vid
1900-talets början till dagens idylliska stadsdel.
Tid: 07-15, kl 18-19.
Plats: Kneippen

Booksmart. Den handlar om
två tjejkompisar som inser att
de inte har hunnit ha roligt
under sina år på högstadiet
eftersom de har pluggat så
hårt i stället. De bestämmer
sig för att ta igen allt under en
kväll.
Cnema är Norrköpings kommuns filmverksamhet. Cnema
hör till Kultur- och fritidsnämnden i Norrköping och
finns i området kring Norrköpings Visualiseringcenter C
och Linköpings Universitet.
Cnema erbjuder aktiviteter
som stimulerar och berikar
film- och mediekulturen i
Norrköping och Östergötland. Med Norrköpings filmfond, filmutbildningen Nya
Perspektiv, tre biosalonger
och integrerat film- och medielabb är Cnema en Sverigeunik verksamhet.

I början av 1900-talet var
det ett folknöje att åka spårvagn i Norrköping! Sommartid trafikerar veteranspårvagnarna city. Välkommen att åka med på en guidad tur. Biljetterna ombord,
ingen förbokning.
Tid: 07-16.
Pensionat
Gyllene Lärkan

Den listiga Klara Lärka behöver renovera sitt ganska
medfarna pensionatet Gyllene Lärkan och för att få gratis arbetskraft väljer hon att
annonsera i tidningen efter
hantverkare för eventuellt
giftermål.
Tid: T o m 07-20, vard
kl 19, lör och sönd kl 16.
Plats: Knäppingsborg.
Bilträff

Kom och visa upp din bil eller kom för att prata om och
titta på andras bilar. Grillen
tänds kl. 18.00 och butiken
är öppen. Fri entré.
Tid: 07-22 kl 17.
Plats: Löfstad slott museum.
Deckarvandring

Följ med på en guidad
vandring och lär känna platserna i deckardrottningen
Emelie Schepps succéböcker. Längs vägen får vi en inblick i huvudkaraktären Jana Berzelius’ Norrköping.
Tid: 08-07, 08-15, 08-17,
kl 18-19.
Plats: Start/stopp: Knäppingsborg.
Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidningen.se senast fredag
veckan innan införande.

