GEMENSKAP
Centrumkyrkan
i Norrköping

Jag älskar berg. Från toppen av berget ser allt vackert ut. Allt
är inspirerande. Allt är spännande. Man är full av hopp och
vill bara stanna kvar. Det är en underbar plats att vara på ...
se ut över skogar, sjöar och träd nedanför och himlen, som är
så bred och stor ovan. Fantastiska saker hände på toppen av
ett berg. Gud är nära. Det är frestande att stanna ...
Enligt Markusevangeliet bad Jesus tre lärjungar att följa med
honom upp till toppen av ett berg en dag. På toppen började
Jesus att be till Gud och plötsligt förändrades hans utseende
mitt framför ögonen på dem och de hörde Guds röst. Det var
ett underbart ögonblick och Petrus tyckte att de skulle bygga
hyddor och fira allt som hade hänt. Men så snart de kände
glädje och inspiration sa Jesus att de måste gå ner igen. Vad?!
Det hade varit en stor upplevelse och de ville inte gå ner igen
– ner till vardagen.
Vi har precis varit på toppen av berget. Vi har firat en ny
början i vår församling. Två församlingar har nu blivit en. Det
känns spännande! Det känns underbart! Jag vill bara sitta
och njuta …
Men Gud har kallat oss ner från berget. Gud har kallat oss till
vardagen för att visa kärlek och vara ett stöd för vår stad och
vår värld. Vi har mycket att tänka på, mycket att planera,
mycket att göra.
Ja, det är underbart att gå upp på ett berg ibland. Det är
viktigt att bara vara. Vi behöver ägna tid åt att vara ensamma
med Gud. När vi är ensamma med Gud och har fantastiska
upplevelser, förändras allt. Vi förändras. Livet kommer aldrig
bli detsamma igen. För vi kan inte stanna där. Resan nerför
berget är resan in i vår nya framtid – en framtid fylld av hopp,
kärlek och fred. Och vi vill inte missa det Gud har planerat för
oss!
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Under våren börjar vi
att komma ner från
toppen av berget. Jag
ser fram emot framtiden med Gud och
med varandra! Tänk
var vi har varit och
vart vi är på väg … det
är spännande!
Liz McGuire,
Ungdomsledare
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Gunnar Holm-kvällen

Gunnar Holm

Gunnar Holm och SBS
I maj detta år är det precis 100 år
sedan Svenska Baptisternas
Sångarförbund (SBS) bildades.
Det var körledaren Filip
Bengtsson och pastor Hjalmar
Danielsson i Eskilstuna baptistförsamling, som sänt ut en
inbjudan till ”körledare och orgelnister” i hela Sverige om en konferens i staden med avsikt att bilda
ett sångarförbund.

– En man som rör sej så lätt och
försynt i en prestigefylld och
uppblåst värld
Sånggudstjänsten med körmusik
av Gunnar Holm m.fl. var ”komponerad” av vår kördirigent Bengt
Gårsjö och Gunnars svärson Hans
Åberg. Kvällen innehöll smakprov
av Gunnars musikaliska kreativitet men också mer, där dottern
Monica bidrog med textilkonst och
sonen Örjan med smideskonst.
Från min körplats kunde jag som
bakgrund till Örjans ljusbärare se
en rya signerad Monica.
På kyrktorget fanns en stor kyrktupp i smide och på en vägg
exempel på Monicas textilkonst.
En del av Gunnars kompositioner
och arrangemang utgivna i tryck
var utställda på ett bord.
På baksidan av kvällens program
fanns ”Några årtal och uppgifter
kring Gunnar Holm” som avslutades med orden: ”skapare av små
och stora kyrkomusikaliska
händelser på alla de tjänster han
haft”. En sådan händelse var när
han tillsammans med Hans Åberg
gjorde ett program på piano och
blockflöjt en torgkaffelördag. Vi,
dina körkamrater, avslutar varje
körövning med den aftonbön du
tonsatt och som också avslutade
sånggudstjänsten. Ibland kan vi
från körplatsen se ditt vackra
”handarbete” vid pianot eller
orgeln. ”Han spelar vokalt”, sa
någon.

Per Rikardson, den ena konferencieren.

SBS blev Sveriges första frikyrkliga sångarförbund. Missionsförbundets Sångarförbund bildades
1927 och Metodistkyrkans 1953.
Inte bara Norrköpingspastorn
Hjalmar Danielsson har spelat en
viktig roll i SBS utan här har
många Norrköpingsbaptister gjort
betydande insatser.
Josef Sandén var en period
förbundsdirigent och ledde de
gemensamma körerna vid de stora
musikfester som regelbundet
anordnades. Hans son Uno hade
en liknande funktion under ett
antal år. Samma sak gäller
Lennart Spångberg. Den mest
markanta insatsen gjorde kanske
ändå Gunnar Holm.
Hans Åberg och Gunnar Holm.

Vid te-stunden på
söndagskvällen nere i
Vetekornet tackade
Bengt för stöd och
uppmuntran Gunnar
gett och ger. Ett av
Gunnars barnbarn sjöng
till gitarr en jazzballad
och Gunnar själv ackompanjerade ”Bred dina
vida vingar” och viskade
i Bengts öra ”Jag kanske
ställer in mej i tenorGunnar och Aina lyssnar på Händel.
stämman någon gång”.
Lo Jacobsson

Hjalmar Danielsson hade då ett
drygt år tidigare kommit till Eskilstuna som ny pastor efter tre års
tjänst i Tabernaklet, Norrköping.
(På 30-talet blev han f.ö. Baptistsamfundets förste missionsföreståndare.)

Foton: Strömbergs

Han blev den första musikkonsulenten i SBS (1948–51). Han var
dirigent vid flera musikfester och gjorde en stor
insats som instruktör
vid olika sångar- och
dirigentkurser. En av
hans medarbetare var
för övrigt Eric Ericson,
Sveriges internationellt
mest kända körledare.
 s. 3
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Missionen och missionärerna

Alla de nu nämnda Norrköpingsbaptisterna publicerade också
körkompositioner och körarrangemang i ”Sången”, som var sångarförbundets musikförlag.

Det var 1959 som den 22-åriga SolBritt Johansson hörsammade ett
upprop att åka till Belgiska Kongo
(nuvarande Demokratiska republiken Kongo) som lärare för
Svenska Baptistsamfundets
missionärsbarn. Ingen kunde väl
förutse att hon skulle vara med
och skriva historia; missions-,
kolonial-, FN- och samtidshistoria.
År 1962 åkte hon tillbaka, då som
högstadielärare för kongoleser i
Konkia. Under dessa båda perioder, 1959–60 och 1962–65 skrev
hon hem, d.v.s. till föräldrarna,
sångkören Klippan och församlingen Tabernaklet. Dessa 139
brev har maken Ulf Granberg nu
skrivit av och sammanställt och
inte minst: övertygat Solbritt om
att de är kulturhistoria och borde
publiceras.

När Gunnar i början på 40-talet
kom till Stockholm och Musikaliska Akademien blev han snabbt
engagerad i Tabernaklet där. Han
blev nära medarbetare till Martin
Lidstam, som var församlingens
körledare. Vid den stora världsbaptistkongressen i Köpenhamn
1947 var han ackompanjatör åt
”Sverigekören”, som leddes av
Martin Lidstam och Josef Sandén.
Så småningom fick Gunnar tjänst
i Svenska Kyrkan – Fryksände,
Norrköpings S:t Johannes, Solna
och slutligen som domkyrkoorganist i Kalmar.

Aina Axelzon och Gunnar Holm under
samkvämet.

Det är en personlig och direkt
skildring av vardag och oro från en
tid som – trots att den bara
utspelar sig för 50 år sen – verkar
mycket avlägsen. Längst bak i
boken finns också foton och pressurklipp.

Efter pensioneringen återvände
han till Norrköping och vi känner
alla till den insats han de senaste
åren gjort i vår församlings
musikliv.
Detta är bakgrunden till den
musikgudstjänst med fokus på
Gunnars långa kyrkomusikaliska
gärning, som kören anordnade i
slutet på januari. Här sjöng vi
körkompositioner och arrangemang av Gunnar. Hans barn
medverkade på olika sätt och –
framför allt – Gunnar medverkade
själv med ackompanjemang på
piano till en solosång av mågen
Hans Åberg.

Är du intresserad? Ta kontakt
med Solbritt Granberg.
Göran Strömberg

Tupp i smide av Örjan Holm.
Foto: Örjan Holm

Vid ett avslutande samkväm i
Vetekornet blev sedan Gunnar
föremål för fortsatta hyllningar.
SBS har sedan något år tillsammans med Metodisternas sångarförbund gått samman med
Missionsförbundets Sångarförbund och man tänker sig att den
nya gemensamma frikyrkan
”Gemensam Framtid” på så sätt
får ett nytt sångarförbund.
Bengt Gårsjö

Paret Granberg; redaktören Ulf och
brevskrivaren Solbritt.
Foto: Elisabeth Strömberg

Textilkonst av Monica Åberg. Från
utställningen ”Änglar - tyg och otyg” i
Uppsala domkyrka 2007.
Foto: Elisabeth Strömberg
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Nu är vi ett!
Det var en historisk dag. Det var
ett historiskt ögonblick. Gunilla
Arlinger frågade: ”Är du redo?”
Alla svarade ja! Omedelbart
skakade människor hand, skrattade och välkomnade varandra till
vår nya församling. Norrköpings
Baptist- och Metodistförsamling
blev ett: Centrumkyrkan. Jag fick
gåshud och jag kände mig stolt och
ödmjuk att vara en del av detta
ögonblick. Det är fantastiskt för
människor med olika traditioner,
åsikter och tankar att samlas och
bygga något nytt.
Hemma lördagskvällen tänkte jag
på mötet. Jag tänkte på Paulus
första brev till korinthierna. Han
skrev till en församling fylld av
kaos och motsättningar. Paulus
uppmuntrade dem att se att även i
sina olikheter var de ett. De
behövde varandra, eftersom
kroppen inte är hel om det saknas
en del.

Centrumkyrkan började inte på
grund av argument och motsättningar, utan på grund av en
gemensam tro på och kärlek till
Gud, en önskan att vara Jesu
Kristi kropp. Till skillnad från
församlingen i Korinth valde
Baptist- och Metodistkyrkans
församlingar i Norrköping att
fokusera på likheter snarare än
skillnader. Ni röstade för att bli
ett eftersom ni förstår att kyrkan
är Jesu Kristi kropp, och man
behöver varandra för att växa,
lära, hjälpa och vara Jesus Kristus
för resten av världen. Tillsammans kan man vara så mycket
bättre.

Välkommen att delta i
Rigahelgen lördag den 31
mars och söndag den 1 april!

Jag ser fram emot att se vad Gud
har planerat för Centrumkyrkan
och det känns fantastiskt att jobba
i denna nya församling. Jag gratulerar alla medlemmar i dessa två
församlingar, som av kärlek till
Gud och för varandra har blivit
ett! Grattis!!

Välkommen att delta!

Liz McGuire

Tillsammans – församlingsmedlemmar, vänner, släktingar,
grannar, unga och äldre – tillsammans under en vecka med gemenskap, tipspromenader,
gudstjänster, bibelstudier,
lägerbål, marknad, lekar, fotboll,
brännboll och i köket med matlagning och diskning. Sedan 1975 har
Norrköpings Metodistförsamling
arrangerat Tillsammansläger på
Skeppsgården och årets läger blir
en milstolpe eftersom det är
Centrumkyrkans församlings
första läger på Skeppsgården!

Gården köptes 1957 av Metodistkyrkans Östra Smålandskrets och
har genom åren byggts om till en

Vi ska ha en trevlig kväll tillsammans i församlingsvåningen på
lördagen. Det blir en Minneskavalkad i ord och bild och vi äter
något enkelt tillsammans.
Söndagsförmiddagen blir
högtidlig då Edgars Godins
predikar och alla våra tre körer
medverkar. Kom med och fyll vår
Centrumkyrka!
Eva-Britt Österlund
Rigagruppen
finns det också möjlighet att välja
hur man vill bo. För familjer med
små barn finns fyra stugor var och
en med 4–5 bäddar, i huvudbyggnaden och annex finns nio rum
med två eller flera sängar. Dessutom finns tältplats och husvagnsplatser med elstolpar. Toaletter
och duschar finns i separat
byggnad. Totalt finns plats för
cirka 60 lägerdeltagare.

Tillsammans på Skeppsgården

Skeppsgården är en lägergård som
ligger mellan Västervik och
Oskarshamn vid en skyddad vik i
Tjust skärgård. Till gården hör
egen badhäll, kanoter, roddbåtar
för sköna bad och utfärder i skärgården.

Kontakten med vår vänförsamling
i Riga har pågått under 18 år.
Pastor Edgars Godins från Seminarieförsamlingen i Riga fanns
med från början. Det är roligt att
sonen Daniels också är med den
här gången. Han har något att
berätta från sin verksamhet med
Alphagrupper i Riga.

Årets läger börjar lördagen den 7
juli och slutar fredagen den 13 juli
och som vanligt tror vi att just
denna vecka ska bli solig och varm
med 25 grader i vattnet och 30 i
luften, men om vädret inte lockar
till bad hela veckan så finns det ju
många andra aktiviteter.

lägergård med ”kyrka” i ladan,
matsal, lägerkök, småstugor,
toaletter och duschar.
Eftersom ”Tillsammans på
Skeppsgården” är ett läger för alla

I kyrkan finns folder med anmälningsblankett till lägret, du kan
också hämta foldern från
www.centrumkyrkan-norrkoping.se.
Anmälan skickas eller lämnas till
kyrkans expedition.
Anders Eriksson
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Inspirationskväll i Vetekornet
Torgkaffe
Local Heroes i Vetekornet
Cafégudstjänst i samtalsform
Predikan: Margaretha Rudén, Margaretha
Ekstrand och Märta Wigg
Sång: Annika Backström
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Sjung min själ Gäst: Ulf Holmertz
Kören. Insamling till Riga

18.00

Andrum i kyrkan

Måndagsträffen I huvudet på en lärare,
Inger och Bengt Gårsjö
10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Magnus Carrö
Sång: Cattrin Wigge
Kyrkkaffe

14.00

18.00

18.30
10–13
18.00
11.00

Måndagsträffen Läsarsångerna i våra
hjärtan, Per-Gunnar Svensson
10–13 Torgkaffe
11.00 Visionsgudstjänst
Tema: Engagemang
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Unison sång
Kyrkkaffe

14.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Mini&Mega efter gudstjänsten
lör
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Palmsöndagsgudstjänst
Predikan: Edgars Godins
Sång: Kören, Soon Gospel och Glädjebarn
Kyrkkaffe
Måndagsträffen Besök på Bra och
Begagnat
Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Berno Rudén, violin
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören m.fl.
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Måndagsträffen Några minnen från 26 år
i Tanzania
Böndag. Samlingar 12.00 och 18.00
10–13 Torgkaffe
9–16.30Alphakurs i Söderledskyrkan
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe

14.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Cafévisionsgudstjänst i Immanuelskyrkan. Tema: Samhället
Predikan: Åke Jansson
Kyrkkaffe

11.00

11.00

14.00

11.00

Minigudstjänst med nattvard och
kyrkkaffe för daglediga i Immanuelskyrkan
10–13 Torgkaffe
18.00 Lettlandsafton
Edgars Godins och Daniels Godins
Minneskavalkad, information om Alphaarbete i Riga. Sång: Kvartetten

14.00

Program
3 mars – 3 juni 2012

5

3 mars – 3 juni 2012

Program
6

Konsert med Mia Fogel och kören
Psalmer & Sånger 25 år

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén
Löfteslandet avslutning
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

18.00

lör
sön

19.00

APRIL
22 sön

mån

JUNI
3
sön

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvartetten
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Se möjligheterna!

Inspirationskväll om nya möjligheter att möta människor!
Torsdag 15 mars kl 18.30 Café Vetekornet

Alla växer i en liten grupp
Vi vill alla möta nya människor i församlingen - men hur gör vi? För många
är det höga trösklar till kyrkan. Kanske kan trösklarna bli lägre om man får
träffa andra som delar ett gemensamt intresse eller om man får se sina
barn uppträda i kyrkan?

28
29

30
11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Vårkonsert
Kören, Soon Gospel, Glädjebarn m.fl
Servering

Motala Kristna Kulturcenter
Motala Kristna Kulturcenter har varit verksamt i 5 år och vill uppmuntra
människor som annars kanske inte hade hittat sin uppgift i den egna
församlingen men brinner för olika saker, till exempel att få leda kreativa
grupper. Med erfarenheter från Motala Kristna Kulturcenter vill vi erbjuda
församlingar att hitta nya vägar att nå människor som vanligtvis inte
brukar gå till kyrkan.

Valborgsmässofirande på Väsby

MAJ
6 sön

sön

Gudstjänst
Predikan: Roger Eriksson
Sång: Helena Hammarskiöld, Jackie
Leiby och Siân Petersson
Kyrkkaffe

11.00

18.00

tis

13

15
tor – 20 sön
sön
11.00

11.00

Medverkande: Lena Lundin, Kreativ samordnare i Motala Missionsförsamling och EvaMarie Brännström, Konsulent i Studieförbundet Bilda

Vi bjuder både på inspirerande samvaro och fika i Café Vetekornet, S:t
Persgatan 113, Norrköping

Ledare för olika grupper i församling, pastorer, styrelsemedlemmar och
alla andra intresserade - ni är alla varmt välkomna till en spännande och
inspirerande kväll!

Din kväll att drömma
Det här kommer att bli Din kväll där du får möjlighet att drömma om framtiden i församlingen tillsammans med andra, men också möjlighet att hitta
konkreta idéer och satsningar att starta hemma i församlingen.

17
20

sön

Måndagsträffen Vårutflykt till Söderköping (OBS dagen)
Buss 459 fr Söder Tull kl 13.01
Samfundskonferens i Linköping
Gudstjänst
Vi åker till Linköping på konferensgudstjänst

27

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Hanna Hägle och Petter Rylén
Kyrkkaffe

Anmälan senast 6 mars till EvaMarie Brännström
evamarie.brannstrom@bilda.nu
Ingen kostnad

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

UTGÅNGNA

FVU för vår ungdom
13 mars kl. 18.00
27 mars
”
10 april
”

7
Familjehajk på Asptorp

Sjung min själ

Scoutkåren Bråborg inbjuder till
en hajk för hela familjen lördagen
den 5 maj till söndagen den 6 maj.
Platsen för hajken är vårt scouttorp Asptorp som är vackert
beläget i Kolmårdsskogen. Vi
kommer att få njuta och umgås i
den vackra naturen. För anmälan
och frågor kontakta Jonas Schenström
(jonas.schenstrom@edu.norrkoping.se) senast den 23 april. Mer
information kommer senare.

Söndagen den 18 mars är det återigen dags för ”Sjung min själ” i vår
kyrka.

Hjärtligt välkomna.

MÅNDAGSTRÄFFEN

Valborg på Väsby sommarhem

5 mars kl. 14.00
Läsarsångerna i våra hjärtan
19 mars kl 14.00
I huvudet på en lärare
2 april kl 14.00
Besök på Bra&Begagnat
16 april kl 14.00
Några minnen från 26 år i
Tanzania
15 maj OBS tisdag
Vårutflykt till Söderköping

Den 30 april klockan 19 är alla
välkomna till Väsby sommarhem!
Ta med fikabröd. Vi ordnar med
kaffe, te och saft.

Utställning i Vetekornet

Vid önskemål om skjuts så
samordnar vi det. Kontakta Siw
på expeditionen tfn. 070-39 38 288
tis-tors 8:30–9:30 och 10–11:30.

26 mars tom 1 april 2012
Åsa Disefjord och jag skrev om den
tänkta utställningen i Gemenskap
i höstas. Vi fick några aspiranter!
Det ska bli väldigt roligt att visa
lite av den kreativitet vi har
omkring oss. Många fler finns som
skulle kunna visa upp sina alster.
Blir det här bra, så kan det bli en
fortsättning!
Missa inte att titta i café Vetekornet v 13, sista veckan i mars.
Det är sex - sju utställare i olika
åldrar. Välkomna att beskåda!
Åsa och Gunilla /Café Vetekornet

ADRESSKALENDERN

Den här gången ansvarar kören
för programmet. Vi har inbjudit
Uffe Holmertz att vara kvällens
gäst. Han är mycket lättsam och
trevlig att samtala med och är väl
förtrogen med den sångskatt som
är aktuell vid dessa tillfällen.
I övrigt medverkar Gunilla
Skogwik som vanligt i rollen som
presentatör och intervjuare.
Detta är ett utmärkt tillfälle om
man vill ta med någon vän som
inte är så ”kyrkvan”.
Bengt Gårsjö

Tack Ulla-Britt!
Ulla-Britt Olsson
som i ca femton
år arbetat i Café
Vetekornet gick i
pension den 1
februari. Ett
stort tack till dig,
Ulla-Britt, för
ditt stora engagemang!

När det börjar skymma går vi ner
till elden vid sjön och sjunger in
våren tillsammans. Efter elden
finns det grillar med härlig glöd
att grilla på vid sommarhemmet.
Man tar med sig det man själv
önskar lägga på grillen.

Väl mött!
Centrumkyrkans barn- och
ungdomsutskott

Kyrkkaffe under sommaren
Önskas: kyrkkaffevärdar för kyrkkaffeutfärd vid fyra–fem tillfällen
under sommaren 2012. Gärna
både på landet och i stan. Titta på
vilka datum ni kan. Hör av er till
Monika och Johan Svärd
tel: 011-33 70 87, 070-537 98 39.

Alphakonferens i Söderledskyrkan 21 april
En konferens för dig
som vill starta en
Alphakurs eller vill
vidareutveckla det
befintliga Alphaarbetet. Du hittar
program och
anmälan på
www.alphasverige.se under fliken
”Konferenser”. Sista anmälningsdag: 13 april.
Fråga pastor Margaretha om du
undrar över något.

Församlingens offerdagar
Påskhelgen
Deltagande i nationella offerdagar
11 mars Ledarutveckling och utbildning
29 april Nationella missionen
13 maj Konferenskollekt
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Hej Centrum-ungdomar!
Är ni redo för en härlig vår?! Det
kommer att bli spännande!
Eftersom vi är en ny församling,
Centrumkyrkan, har vår
ungdomsgrupp också blivit en ny
ungdomsgrupp. Nu är vi ett!!! Alla
är viktiga. Du är älskad precis som
du är!
1 Korinthierbrevet 12: 12–14:
Våra kroppar har många
delar, men tillsammans
utgör de bara en kropp. På
samma sätt är det med
Kristi kropp. Var och en av
oss är en del av samma
kropp. Några av oss är
judar, andra är det inte,
några är slavar och andra
är fria. Men den helige
Ande har fört oss samman
till en kropp. Vi har döpts
till att höra till en och
samma kropp genom en
och samme Ande, och vi får alla
vår näring från honom.
Ja, kroppen består av många
delar, inte bara en del.
Peace!
Liz McGuire,
Barn- och ungdomsledare
elre74@yahoo.com, 072-228 22 88
Sjöviks Kristendomsskola
25/6-7/7. Anmälan senast 26/3

Ungdomssidan
Löfteslandet
Under våren fortsätter vi med vår
söndagsskola som vi kallar Löfteslandet och som är för barn från 3
år och äldre. Vi träffas vid kyrktorget kl. 10:45–12:15 följande
söndagar: 4/3, 18/3, 15/4, 29/4.
Särskilda söndagar under våren:
1/4 Palmsöndagen
22/4 Tillsammansgudstjänst

Glädjebarn
Glädjebarn är Centrumkyrkans
barnkör som övar på måndagar
kl.17.45–18.45. Du som är sex år
och uppåt och som gillar att sjunga
är välkommen att vara med.
Vårens stora utmaning för kören
blir att åka till Göteborg 12–13
maj och sjunga i S:t Jakob, Metodistkyrkan vid Heden. Under
vårterminen är det Britt Eriksson
(0733-82 36 75) och Liz McGuire
som leder kören.

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: 57 71 25-8
Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Tel: 070-39 38 288
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Hemsida: www.vetekornet.se/kyrkan
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Centrum-tonår (Powerplay)
Vår ungdomsgrupp kör vidare
under våren varannan fredagskväll. Kvällarna ser ut så här:
18:30 Lekfulla aktiviteter
19:15 Andakt/aktivitet
20:00 Fika
20:30 Bön och sång
21:00 Kvällen avslutas
Vi träffas på Café Vetekornet 9/3,
23/3, 6/4 (Långfredagen: en viktig,
spännande, mörk natt), 20/4, 4/5.
Mini & Mega på nya äventyr!
Mini & Mega är till för dig, oavsett
ålder, som har lust att hitta på nåt
kul nån gång i månaden efter
gudstjänsten. Att göra nåt annorlunda tillsammans är ett jättebra
sätt att lära känna barn,
ungdomar och vuxna i vår församlingsgemenskap. För några veckor
sedan var vi och åkte skridskor.
Det blev en härlig eftermiddag på
isen med varm choklad, kaffe och
mackor i matsäcken. Fram i vår
har vi ytterligare två tillfällen
inbokade. Den 4/3 hoppas vi att
det finns så pass mycket snö kvar
att vi kan åka pulka och 22/4 gör vi
en utflykt till Abborreberg. Britt
Eriksson (0733-82 36 75) och
Rikard Carlsson (0703-59 33 47)
ansvarar för Mini & Mega, så vill
du vara med är det bara att du hör
av dig till någon av oss.

Expeditionen är öppen
tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte
svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.
Pastor
Margaretha Rudén
Tel: 070-222 22 88
margaretha@vetekornet.se
Barn- och ungdomsledare
Elizabeth (Liz) McGuire
Tel: 072-228 22 88, elre74@yahoo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-39 38 288

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Anders Eriksson,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Göran Strömberg,
Elisabeth Strömberg.
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson

Manusstopp
nästa nr:
16 maj 2012

