
 

Välkommen på kyrkrally 5 juni!  
Som en del i Torp-turnén i 

Östergötland bjuds du och din 

familj in till Kyrkrally.  

Ett smittsäkert sätt att festa 

till en lördag! 

 
Hur funkar det då? Jo, i detta dokument finns info om vilka 

kyrkor/platser som finns att besöka. Ni lägger själva upp er rutt och 

besöker alltså så få eller så många ställen som ni vill/hinner.  

 

Att delta i rallyt kostar 50kr/bil, det betalas vid start och avgiften 

går till EFK´s Torpinsamling. Vill ni ha en goodiebag så behöver ni 

anmäla er till kontaktpersonen i den kyrka där ni tänkt starta så 

finns det förberett till er. Ange antal vuxna resp. barn i bilen vid 

anmälan och hör av er senast sön 30 maj. Vill ni delta utan goodiebag 

alt. bestämmer er på kort varsel så är ni ändå varmt välkomna!  

 

Varje station beräknas ta ca 15 min men med reservation för att ni 

får vänta innan start, vi ber er nämligen att vänta i bilen tills ni får 

en signal om att det är er tur. Som ni förstår en följd av pandemin. 

Alla stationer välkomnar från kl.14.00, sista ankomsttid är 17.30.  

 

På er första station får ni ett protokoll som sedan stämplas/signeras 

och där era poäng skrivs ner av de ansvariga på respektive plats. När 

ni gör er sista station så lämnar ni in lappen där. Resultaten 

sammanställs och vinnare kommer presenteras i Barnmötet på 

söndagen. Vinnaren, alltså den familj/bil med flest poäng får en 

dagshyra av en hoppborg (värde 2500kr) från Norrgår´ns Event. (Om 

flera har samma totalpoäng kommer det dras lott dem emellan). 

 

Östgötagården, Rimforsa 
Adress:  Liljeholmen Östgötagården, 590 40 Rimforsa 

Kontakt:  Sarah Jonsson, pastorsarah@brokyrkan.org 072 500 92 60 

Aktivitet: FEMKAMP med aktiviteter som innehåller både kluringar,  

vattenlek och bollar. Gör en utflykt till natursköna 

Östgötagården. Möjlighet till bad finns! 

Poäng:  5p vid ankomst + 1p per avklarad gren. 

 

 



 

 

Högliden Bankekind (Åkerbo frikyrkoförsamling) 

Adress:  Svinstadsvägen 11, 585 93 Linköping 

Kontakt:  Esther Jervis, esther@akerbofrikyrkoforsamling.se  

073 393 83 59 

Aktivitet: SKATTJAKT 

Poäng:  5p vid ankomst + 1p för varje hittad ledtråd 

 

Johanneskyrkan, Linköping 
Adress:  Linnégatan 2, 582 25 Linköping 

Kontakt:  Sara Wennstam, sara.wennstam@gmail.com 073 925 22 14 

Aktivitet: MUSIKUTMANING 

Poäng:  5p vid ankomst + möjlighet till ytterligare 5p 

 

Citykyrkan, Linköping 
Adress:  St.Larsgatan 19, 582 24 Linköping 

Kontakt:  Annelie Larsson, annelie@citykyrkan.nu  

Aktivitet: MATHJÄLPEN & TORPKIOSKEN Kom och skänk mat till  

Mathjälpen och köp godis, fika, kaffe, glass eller något 

annat gott i Torpkiosken. Eller varför inte fylla på din 

kaffetermos till resan. Exempel på varor som ni önskar ge 

till en familj som behöver hjälp kan vara pasta, ris, olja, 

tvål, konserver, blöjor, välling, barnshampoo, tandkräm, 

tvättmedel. 

Poäng:  5p vid ankomst + 5p när man skänkt/handlat 

 

Ryttargårdskyrkan, Linköping 
Adress:  Djurgårdsgatan 97, 582 29 Linköping 

Kontakt:  Cornelia Newman, cornelia.newman@ryttargardskyrkan.se  

073 626 42 84 

Aktivitet: DRIVE-IN-DRAMA Välkommen att ta del av dagens  

Bibeltext! Här får ni se ett drama där vi besöker Vickans 

Verksta'. Vickan läser en berättelse om Paulus och barnen i 

dramat spelar upp den. Samtidigt kopplar vi till våra liv idag 

genom det barnen har upplevt i sin vardag. Dramat visas 

varje hel- och halvtimme. 

Poäng:  5p vid ankomst + 5p efter beskådat drama 

 

Härnakyrkan Ljungsbro 
Adress:  Håcklagatan 29, 585 74 Ljungsbro 

Kontakt:  Sofia Holst, sofia.hoslt@harnakyrkan.se 070 368 80 26 

Aktivitet: VARVA FÖR VÄRLDEN Spring eller gå så många varv du  

 



 

 

hinner på vår bana. Du kan samtidigt bidra med pengar till 

Torps kampanj "Ge inte upp, ge hopp!" som är en del av 

EFK:s internationella arbete för att minska fattigdomen i 

världen. 

Poäng: 5p vid ankomst + möjlighet till ytterligare 5p, antal beror på 

hur många varv ni springer 

 

Salemkyrkan Borensberg 
Adress:  Husbyvägen 20, 591 75 Borensberg 

Kontakt:  Linda Sjöberg linda.sjoberg@salemborensberg.org  

070 275 18 34 

Aktivitet: BÖNEVANDRING Längs en promenad i parken finns lappar  

uppsatta med instruktioner för vad och hur ni kan be 

tillsammans. 

Poäng: 5 p vid ankomst + 5p efter avslutad promenad  

 

 

 

Under hela kyrkrallyt finns en sändning på Radio Linköping så att ni 

vet vad ni gör under transportsträckorna! I närheten av Linköping 

kan ni lyssna via radion 95,5 MHz, och överallt via webbradion 

www.radiolinkoping.se/webbradio  

 

 

Kyrkorna finns markerade på kartan som du når via länken eller QR-

koden: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xEfziEQpkMEAUwsHi_EfmI

Cr1iAUNB7_&usp=sharing  

 

 

Trevlig tur! 
Välkommen att höra av er till någon av 

kontaktpersonerna om ni undrar något. 

http://www.radiolinkoping.se/webbradio
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xEfziEQpkMEAUwsHi_EfmICr1iAUNB7_&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xEfziEQpkMEAUwsHi_EfmICr1iAUNB7_&usp=sharing

