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Jag har känt mig berusad av våren. Jag har dragit in djupa
andetag och fyllts av en sådan glädje som burit mig varje dag.
Detta under som sker varje år. Det sjuder av liv både på
marken och i luften. En symfoni, en lovsång till Skaparen. Det
är som om våren säger på nytt: Det finns hopp, det finns liv
även om du inte tror det.
Jag tänker på den judiska legenden som säger att Gud
kommer att ställa en enda fråga till oss när vi kommer till
himlen: ”Did you enjoy my creation?” Satte du värde på min
skapelse?
”We will be called to account for all the good things God put
on the earth that we failed to enjoy.”
Gerard Hughes
Detta kan översättas med att vi får redogöra för om vi
uppskattat Guds skapelse och tagit vårt förvaltarskap på
allvar. Detta kan ju rymma väldigt mycket. Relationen både
till Skaparen – naturen – djuren och våra medmänniskor. För
mig innebär det att ta till mig det skapelsen har att ge och så
här på våren blir det så påtagligt. En vördnad för livet.
I bibeln beskrivs hur djuren umgås med Skaparen. Kyrkofadern Gregorios av Nazianzos (ca 330–389) beskriver djurens
hyllning till Skaparen:
”Alla varelser ropar till Dig,
de som har röst och de som är stumma.
Alla varelser ger Dig sin hyllning,
de som tänker och de som saknar tankar.
Världens innersta dröm söker sig längtande mot Dig.
Allt som är ber till dig.
Från varje varelse som kan skönja Dina planer
stiger till Dig en hymn av tystnad.”
Genom Skapelsen kan jag känna Guds storhet men också
hans kärlek till den minsta varelse. Allt är Hans verk. En
lovsång stiger inom mig: Tack, gode Gud, för allt skönt du
låter mig se och känna.
Pastor Margaretha

Välsigna oss Gud
med solens ljus
ovan oss
med jordens kraft
under oss
med vänners omsorg
runt omkring oss
med din avbild
djupt inom oss
med din framtid som
väntar oss.
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Framtiden har börjat nu!
Ett par soliga dagar har passerat
och jag har suttit inomhus större
delen av helgen. Torsdagen den 17
maj kl 19 inleddes den första
riktiga kyrkokonferensen för
Gemensam Framtid. Det nya
samfundet bildat av Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan.
Under fredagen och lördagen
samlades ca 800 ombud till
förhandlingar om verksamhetsplaner, budgetar, motioner och
olika val. På söndagen avslutades
helgen med en sändningsgudstjänst där vi som kyrka och
personer blev sända in i framtiden
tillsammans med Gud.
Mellan förhandlingarna så var det
fullt med möjligheter att gå på
gudstjänster, konserter, konstutställningar, seminarier eller
olika caféer. Det fanns något för
alla smaker.
Personligen var jag på två seminarier. Ett om ”Verksamhetsbaserad
eller relationsorienterad kyrka”,
det handlade om vilken typ av syn
man har på verksamheten i
kyrkan, ska man satsa på verksamheter eller relationer eller
kanske båda?
Sen fick jag också möjligheten att
lyssna på den man i världen som
vet mest om utdöda uttrar! Han
var pastor och doktor i paleontologi och höll ett seminarium om

Gemensam Framtid
Gud och vetenskap. Riktigt intressant och roligt!
Men det som var viktigast med
hela konferensen var ju förhandlingarna och här kommer några
ord om vad vi beslutade.
Kyrkoledare för Gemensam
Framtid blev Lasse Svensson, en
metodistiskt skolad pastor från
Göteborg. Som hjälp fick han två
biträdande kyrkoledare i Sofia
Camnerin och Olle Alkholm.
Ordförande för ytterligare ett år
blev Ann-Sofie Lasell.
I stort sett alla kyrkostyrelsens
förslag gick igenom med några
tillägg när det gäller regioner,
regionledare, budget och verksamhetsplan.
Motionerna som inkommit debatterades livligt och alla lärde sig
säkert saker men inte många
motioner gick igenom. Mötets
ordförande gjorde ett bra jobb:
T.ex. fanns det i en fråga 4 förslag
från motionären, sen 4 förslag från
KS, sen ytterligare 10 förslag från
ombud: Alla dessa förslag skulle
på nåt sätt ställas mot varandra
för att se vilken väg vi skulle välja
…
Nästa år blir konferensen i Karlstad.
Har du några frågor om konferensen? Fråga mig eller titta på
www.gemensamframtid.se.
Magnus Carrö

Samtal mellan
Immanuelskyrkans och
Centrumkyrkans styrelser
Lördagen den 5 maj fördes ett
samtal mellan styrelserna i Immanuelskyrkan och Centrumkyrkan
under ledning av Krister
Andersson, fd missionsföreståndare i Missionskyrkan. Innan
mötet hade de båda styrelserna
fått ett antal frågor att besvara
individuellt.
Utgångspunkt för samtalet om
eventuellt samgående var tre
perspektiv: Lydnadsperspektivet
– Jesus vill; det praktiska
perspektivet – vi behöver det; det
andliga perspektivet – Guds
tilltal. Krister menade att vi kan
befinna oss i tre olika hörn: Suckarnas hörn – inte nu igen, väntans
hörn – äntligen och axelryckningens hörn – det kvittar. Var är
vi?
Fyra frågor som tydligt kunde
utläsas ur svaren från styrelserna
var:
1. Varför kunde inte Baptist- och
Metodistförsamlingarna vänta
med samgående?
2. Hur kan vi i Centrumkyrkan
tala öppet med Immanuelskyrkan?
3. Vilken kyrka ska säljas vid ett
eventuellt samgående?
4. Finns en verklig vilja att gå
samman?
Samtalen fördes i en positiv anda
och vi planerar att mötas i augusti
för att fortsätta samtalen om
framtiden. Under det kommande
året fortsätter vi vårt samarbete
som tidigare.
För styrelsen i Centrumkyrkan
/Gunilla Arlinger

Olle Alkholm, Sofia Camnerin, och Lasse Svensson
Foto: Peter Hoelstad

Sång och musik
Sjung min själ 18 mars 2012
Många gladdes att det åter var
dags för konsert i serien Sjung min
själ. Kvällen bjöd på den sjunde i
ordningen och körens öppningssång ”Lova Herren min själ” blev
en utmärkt upptakt med en härlig
klang och sångarglädje.
Den för kvällen inbjudne gästen
var Uffe Holmertz. Under pratstunderna med seriens konferencier Gunilla Skogwik fördes vi in i
Lina Sandells sångskatt genom
hans önskepsalmer, kunskap och
erfarenheter. Vi fick sjunga med i
söndagsskolsången ”Gör det lilla
du kan” och ”Tryggare kan ingen
vara”, den senare presenterades
med en för mig okänd originaltext.
Körens snitsiga och lätt studsande
mellanvers stod vackert till den
annars ganska allvarliga melodin.
Ett igenkännandets leende kom
på mångas läppar när memorerande av psalmverser kom på tal.
Men få av oss har nog en så
svidande upplevelse som Uffe när
det kommer till ”Jesus för världen
givit sitt liv”. Vi andra har lärt oss
den utan örfil.
Ytterligare en dimension tillkom
när vi fick sjunga med i ”Blott en
dag”, där kören kompletterade
med stämmor och Jackie Leiby
samtidigt spelade J.S. Bachs
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Preludium i Cdur, allt under
Bengt Gårsjös
trygga och
tydliga ledning.
Detta blev en
härlig musikalisk upplevelse
för oss i
bänkarna. Jackie
gav också Simon
och Garfunkels
”Som en bro över
mörka vatten” en
mäktig inramMia Fogel med kompisarna Jonas Ottosson, piano, och
Anna-Maria och Andreas Gustafsson, sång.
ning med sitt
Foto: Gunilla Skogwik
pianospel.
Kvällens tema gav även utrymme
för mångfald; Anneli Lindbergs
varma och fylliga flöjtton i Hugo
Alvén-stycket förstärktes ytterligare av den långa klangen i
rummet. Jag tror många med mig
blundade och njöt under hennes
spel. Och orgelvariationerna med
Henric de Koster, som också
ackompanjerade kören på piano
och orgel, bjöd på den fantastiska
vidden av klanger och skirhet bara
en orgel kan ge.
Vi föds alla med någon gåva och
trots att Uffe Holmertz ibland
önskar att han vore bra på att
snickra i stället, känner han sig
ändå nöjd med sin skrivartalang.
Förutom kåserier och revyer
skriver han också
andra texter och vi
fick smakprov på en
sång från hans
hand. Tillsammans
med kören framförde han sin ”Tack
för en dag”, en sång
inspirerad av barnbarn, fylld av tacksamhet till Gud att
han får vara med
och dela tid med
dem.
Vi tackar alla
medverkande för en
härlig konsert.

Uffe Holmertz och Gunilla Skogwik.
Foto: Göran Strömberg

Lena Hägle

KYRIE
Den 22 april gav Centrumkyrkans
kör tillsammans med Mia Fogel
och tre Örebrovänner en sånggudstjänst på temat Psalmer och
sånger 25 år.
Mia Fogel har gett ut en CD, Livsnära, med samma utgångspunkt,
och som före detta Norrköpingsbo
och körmedlem blev det ett tillsammansprojekt.
Under 25 år har församlingar
genom texter och melodier i
Psalmer och sånger kunnat spegla
hopp och oro, nåd och nöd, tacksamhet och klagan från vikingatid
till nu. Detta ”nu” innefattar i
CD-n och sånggudstjänsten ett
nyskrivet verk, KYRIE för solist
och kör av Mia Fogel.
Det här är ingen recension; det är
omöjligt att recensera något man
själv deltagit i, men dela med sig
av en känsla kanske går an. Det
var roligt att sjunga Änglarna
sjunger i himlen, Härlig är jorden
(rötterna i 1100-talet), lyssna till
Saliga visshet. Men att sjunga
med i kördelen på KYRIE, står i en
klass för sig.
KYRIE sjunger jag gärna flera
gånger!
Göran Strömberg, körmedlem
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Väsby Sommarhem
Jag fick i min hand ett gammalt
fotoalbum från 1940-talet innehållande fotografier och tidningsurklipp från Väsby Sommarhem.
Albumet var sammanställt av
Gerda Brandell, som bodde på
Väsby på sommaren och var en
mycket aktiv medlem i
Tabernaklet. Tidningsartiklarna
skrevs av Per Wange, som var
journalist på Norrköpings
tidningar under 40-talet. Det här
blir en liten nostagitripp för oss födda på
40-talet och tidigare.
Men frågan jag ställer
mig är: Hur ska vi
använda sommarhemmet i framtiden?
Kanske har det spelat
ut sin roll?

kände behovet starkare att få
bättre överliggningsförhållanden
för ungdomen ute på hemmet,
gjorde man i år slag i saken och
uppförde ett annex. Detta nya
hem står nu fullt färdigt och redan
uthyrt och utnyttjat av ungdomar,
vare sig det gäller logement eller
enskilda rum.
Det prunkar granna blommor
kring huset i trevliga stenpartier,
och utanför fönstren blomma
högsommarens fagraste blomster i

Här följer några utdrag
ur tidningsartiklarna.

sina lådor. Allt ger ett mycket trivsamt och behagligt intryck på
detta sommarhemmets fina
annex, där det över lördagar och
söndagar är fullt hus med semestrande och weekendfirande
ungdomar.”
”Högsommarkvällen stod stilla,
blank och grann. Ett par änder
sträckte över vassviken, trasten
tränade koloratur i högsta grantoppen, och i strandens djupa,
ljuva blandgräs, som skördemaskinens skarpa knivar
ännu icke nått, dukade
våra damer kvällsbordet med sina läckerheter. Då just då,
hörde vi rördrommen –
för första gången i våra
liv, rördrommen den
sällsynta stora vadarfågeln, som bara vid
enstaka tillfällen nu
för tiden gör svenska
sjöstränder den äran.”

”Sommarhemmet innehåller en storstuga, i
vilken kan samlas
betydligt över hundra
personer, ett kök samt
en lägenhet om ett rum Midsommar 1945. Gunilla Arlinger sitter i vagnen bredvid sin
och kök, men när man far. Flickan som står är systern Margareta Jacobsson.

Välkomna att fira
ännu en midsommar
på Väsby sommarhem!
Gunilla Arlinger

Vad tycker du om den nya hemsidan?

Sam Hellgren,
pensionär
Den verkar intressant och genomarbetad och kommer fylla en funktion framöver. Man söker mer och
mer på Internet.
Det får inte bli för mycket information för då blir det svårt att
hitta.
Nya hemsidan finns på
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Välkomna att titta själva på den!

Cathrina
Östberg,
leg. psykoterapeut
Bra initiativ, som bådar gott inför
framtiden. Det är på nätet man
hittar information. Jag blir inspirerad att utveckla min egen
hemsida.

Lina
Eriksson,
socionom
Den är informationsrik. Den
berättar mycket om de olika verksamheterna och vad som händer i
kyrkan. Det blir bättre när det
kommer fler bilder.

Tänkespråksrutan
Man kan sola sig en hel dag i en varm tanke
Tack till Bengt och Inger Gårsjö för detta somriga bidrag.
Samlar du också fina tänkespråk? Skicka gärna förslag
till någon i Gemenskaps-redaktionen så tar vi med dem
när det finns lite plats över.
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Våffelcafé
Musik: Henric de Koster

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffeutfärd till Väsby sommarhem
Lotta Karlsson och Karin Nilsson

Vi klär midsommarstången på Väsby
sommarhem
Midsommarfirande på Väsby
Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Lövskrindefärd för barn och vuxna
Tillsammanstimme
Kaffeservering under hela kvällen

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Gudstjänst i Immanuelskyrkan

Väsbyläger

Gudstjänst
Predikan: Jörgen Algesund
Musik: Henric de Koster
Kyrkkaffe

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe
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Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ulf Krusell
Sommarmusik i Immanuel

Våffelcafé
Musik: Rodhe och Ulf Krusell
Gudstjänst
Predikan: Ulf Krusell
Sång:
Kyrkkaffeutfärd till Anne-Lill och Roger R
Eriksson,
Åsvedal Valdemarsvik
Sommarmusik i Immanuel

Våffelcafé
Oscars musikanter spelar evergreens och
läsarsånger
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill R Eriksson

Våffelcafé med musik
Läger på Skeppsgården
Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Musik: Siân Petersson
Kyrkkaffe i Vetekornet

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

Alla kulturprogram i samarbete med
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Nattvardsgudstjänst
Predikan: Christer Johansson
Musik: Bertil From klarinett och Gunnar
Hemming piano
Kyrkkaffeutfärd till Bolingatorp. Östra
Stenby, Gun och Lars-Åke Johansson
Sommarmusik i Immanuel
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ulf Krusell
Sommarmusik i Immanuel
Getsjötorpsmötet
Per Jennervall
Sång: Clara Jonsson, gitarr Olle Jonsson
Sommarkvällsmusik
Andakt: Margaretha Ekstrand
Musik: Familjen Ozolini
Kyrkkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Evelina Karlsson
Kyrkkaffe
Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
2 september Samlingssöndagen

Cykla för livet – resa på två hjul genom Europa

Josef (som jag för övrigt lärde känna på Sjövik)och jag
har båda ett stort intresse för cykling, speciellt långa
cykeläventyr, och i sommar styr vi iväg med siktet
inställt på Peterskyrkan i Vatikanstaten. Samtidigt
brinner vi båda två också för rättvisefrågor och har därför
i samband med cykelresan startat en insamling hos
Läkarmissionen för trädplantering i Juba i Sudan.

Vi utmanar nu dig som privatperson att skänka en krona
för varje mil och som företag en krona för varje kilometer.
Vi vet båda två att det går att göra skillnad och det här
är vårt försök att göra skillnad för folket i området. Vill
du veta mer om vad pengarna går till så läs på vår insamlingsblogg: www.cyklaforlivet.blogg.se Där hittar du
länkar till vår insamling hos Läkarmissionen och kan
följa oss under vår resa.

Oskar Jonsson

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Per Arne Wåhlberg
Ann Åkervall
Gunilla Skogwik
Elsie Thurén

80 år 18 juni
50 år 1 juli
65 år 23 aug
95 år 25 aug

NYA MEDLEMMAR
Sven Olsson

BARNVÄLSIGNELSE
Den 27 maj 2012
Edith Miranda, dotter till
Anna Rudén och David Hellman

STUDENTEN
Lina Rylén 8/6
Alfred Eriksson 15/6
Linnea Öhman 15/6

Ett varmt tack
Jag har idag emottaget den långa
lista över personer, som enligt
mina föräldrar – Inga och Åke
Holms sista önskan kommit ihåg
dem till Baptistkyrkans Minnesfond istället för med en blomma.
Er omtanke värmde!
Begravningen den 8 maj i kretsen
av de närmaste blev ett ljust
minne.
Speciellt tack till pastor Margaretha Rudén som officiant samt
till ”vår” Gunnar Holm, som bl.a.
spelade Våren (op.34) av Edvard
Grieg med överjordiska toner.
Efter ett långt liv tillsammans
gick mor och far hand i hand
vidare till den himmel och den
Gud de alltid förlitade sig till.
Ännu en gång: Tack!
dottern Åsa (Holm-Carlsson)

ADRESSKALENDERN
Östberg
Cathrina
Wahlstedt
Sven-Åke
Borgsgatan 26 B
602 36 Norrköping
Telefon och e-post är oförändrat.
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SEMESTER

Vetekornet

Vetekornet

Caféutskottet har fått i uppdrag
att ge förslag på renovering av
Vetekornet. Efter beslut i
styrelsen är en grupp tillsatt
bestående av Ulla Arvidson, Åke
Skogwik, Johan Öhman och Åsa
Disefjord. Gruppen arbetar med
ritningsförslag och att ta fram
kostnader. Vi återkommer med
rapporter på församlingsmötena
så ni vet vad som är på gång!

Åsa v25, v30–32
Pernilla v26–29
Anita v26–29, v34–35
Eshrat v30–33
Expedition
Margaretha v29–33
Siw v27–31
Liz v29–31

Ekonomirapport
För perioden januari–april 2012,
d.v.s. årets fyra första månader,
visar insamlingarna genom
kollekter, överföringar och gåvor
ett resultat som ligger ca 30 000 kr
under budget för perioden. Å
andra sidan är intäkter från serveringar och andra källor något över
budget vilket gör att de sammanlagda intäkterna är någorlunda
enligt budget. Också utgifterna är
under kontroll.
Café Vetekornet fortsätter att gå
bra. Försäljningen är högre än
samma period förra året. Visserligen är kostnaderna också högre,
framför allt personalkostnaderna,
men det ackumulerade överskottet är trots detta bättre än
2011.
På fastighetssidan har vi hittills
varit förskonade från större reparationskostnader och i stället för
det rejäla underskott vi hade för
ett år sedan visar nu fastigheten
ett litet överskott.
Förvaltningsutskottet
/Stig Arlinger

Vetekornet ska ha öppet HELA
SOMMAREN med begränsade
öppettider v26–32, kl. 10–15.
Frivilligarbetare behövs under
v33, 4 timmar per dag. Hör av dej
till caféföreståndaren, Åsa Disefjord, tel. 011-13 58 32 om du har
möjlighet att hjälpa till någon av
dagarna.
Caféutskottet

Gemenskap
Har du en e-postadress?
Får du hem Gemenskap genom
postverket?
Då kan du spara 8 kr åt församlingen genom att få hem tidningen
digitalt.
Skicka ett mail till
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
och berätta att du vill ha
tidningen digitalt.
Redaktionen
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Ungdomssidan

Tja Centrum-ungdomar!
Sommaren är här!! Woo hoo!! Nu
blir det varmare och ljusare, och
alla känner på sig att livet har
kommit tillbaka! Vi ska inte
träffas på måndagar och fredagar
under sommaren på samma sätt
som under terminerna, men vi ska
träffas lite då och då. Jag önskar
er en trevlig sommar med mycket
sol, bad och vila! Börja att fundera
lite på vad ni vill göra under
hösten … Det kommer att bli
spannande!
Peace!
Liz McGuire, ungdomsledare
elre74@yahoo.com
072-228 22 88

Väsbyläger: Livets labyrint
Lördagen den 16
juni kl. 16 t o m
måndagen den
18 juni kl. 18.
Välkomna alla
ungdomar i
årskurserna 4–8
till en härlig helg med kanotutflykt, musik, lek, mat, vandring,
lägerbål, och andra roliga saker!
Under helgen kommer vi att gå
genom livets labyrint... vår väg
som kristna i världen idag.
Anmäl dig senast 9 juni till Liz
(elre74@yahoo.com)
Föräldrar och syskon är välkomna
kl. 18 den 18 juni till avslutningsfika och firande på Väsby!

Tillsammans på Skeppsgården
läger för alla 7–13 juli
Vi kommer att träffas på det
häftiga Skeppsgården! Vad gör vi
där? Leker, badar, pratar, spelar,
sjunger. Välkommen till familjeläger!

Hitta oss på Facebook och
nätet!
Centrums tonår och Glädjebarn
finns på Facebook! Sök och titta!
Vi finns även på nätet:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Titta ofta efter uppdateringar och
information! Du får även ladda
upp bilder själv på Facebook.

Ungdomar på tillsammansgudstjänst. Foto: Göran Strömberg

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: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.vetekornet.se
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

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
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.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
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