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Mörkret och ljuset
Det är inte så mörkt i North Carolina på vintern. Det är
mörkare här i Sverige. De första två åren jag bodde här njöt
jag av vinterns mörker. Det var annorlunda mot hur jag växte
upp. Det var spännande och kul! Det har året känner jag inte
likadant… inte på samma sätt i alla fall. Jag tycker fortfarande att det är mysigt med mörkret och jag brukar tända
massor av ljus, men nu tycker jag också att det är lite jobbigt.
Lite för mörkt.
Vid ett tillfälle i mitt liv, hörde eller läste jag att om vi inte
hade mörkret, då skulle vi inte uppskatta ljuset. Jag tror att
det är sant. Eftersom mörkret finns, är vi mer tacksamma för
ljuset när det anländer. Tänk bara på hur det känns den första
dagen du känner att våren är på väg. Solen känns varmare.
Luften lättare. Det är som om du kan känna livet komma tillbaka till jorden.
Men innan vi har den smaken av vår, måste vi först inleda en
resa i mörkret. Denna tid på året är tung med mörker, och
ändå finns det ljus som bryter igenom varje år. Ljus i fönster
och träd fyllda med ljus.
Det starkaste, viktigaste ljuset som bryter igenom under
denna tid av mörker är ljuset av Jesus. Gud kommer till oss i
en bebis. Och med nytt hopp och ett löfte som förnyas börjar vi
ett nytt år tillsammans. Ett nytt år som kommer att fyllas
med nya äventyr, nya utmaningar, nya upplevelser, nya
stunder av mörker och nya stunder av ljus.
Ja, det är mörkt den här tiden på året. Men ljuset kommer.
Det är i själva verket alltid där. Vi är aldrig ensamma. Gud är
alltid med oss.
Liz McGuire

Var inte rädd för
mörkret
Var inte rädd för
mörkret
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är.
I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt som
ljuset
med bävan längtar till.
Var inte rädd för
mörkret,
ty ljuset vilar där,
var inte rädd för
mörkret,
som ljusets hjärta bär.
Erik Blomberg
ur diktsamlingen
“JORDEN”, 1920
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Lördagen den 6 okt anordnades ett
seminarium i Vetekornet med
Krister Andersson – generalsekreterare i Sv. Bibelsällskapet – som
talare. En del av föreläsningen
utgick från en artikel i Dagen
(2012-09-07), ”Falla på egen framgång”, en intervju med Erik Amnå
(bl.a. ordf. i Bilda). Innehållet i
den artikeln fick mig verkligen att
reflektera över frikyrkans framtid
och trovärdighet.
Frikyrkan var vid sin start en
bärare och påskyndare av
välfärdsstaten och det moderna
samhället. Viktig var individens
rätt till självbestämmande,
värdighet och oberoende. Frikyrkorna bidrog till utvecklingen och
skapade förebilder som samhället
sedan tog över. Ett intressant
exempel är stärkande av barnens
ställning. Tidigt hade frikyrkornas barn- och ungdomsarbete
en stor omfattning. Fokuseringen
på barnen har varit ett rikt bidrag
till kulturutvecklingen i Sverige.
Ett av Gemensam Framtids fokusområden är trovärdighet. Det
finns ett intresse från den nya
kyrkan att bli trovärdig i sitt
budskap och sitt handlande, och
man har till och med gjort en
undersökning för att ta reda på
vad ”folk” tycker.
Vad betyder trovärdig? Tro värdig.
Värd att tros på? Det kanske låter
lite hårt i förstone, men verkar
inte helt orimligt att man måste
förtjäna att tros på. Personer som
gång efter annan visar att de är
opålitliga betraktar vi inte som
trovärdiga.
För mig handlar trovärdighet om
att vara ärlig. Säga min sanning
och se att andra har sina
sanningar och att det är helt okej.
Att tiga eller säga halvsanningar
skapar ingen trovärdighet. Hellre
då att rakryggat yppa min
sanning för att därefter vara

Trovärdighet
En fråga Erik Amnå får är: Vad
beror det på att frikyrkorna har
svårare att mobilisera både
medlemmar och utomstående
idag? Hans svar består av två
delar:
”Frikyrkorna var tillsammans
med andra folkrörelser med och
krattade manegen för en enorm
frigörelseprocess. Samtidigt tycks
allt mer tyda på att frikyrkoprojektet faller på sin egen framgång. De värden man drivit är
släkt med ideal som betonar individuell frihet, oberoende och en
mer villkorad uppslutning kring
stora kollektiva projekt. Men
rörelserna själva är ju faktiskt
uppbyggda på ett sådant sätt att
de fordrar det motsatta: lojalitet,
oegennytta och underordning
under gemensamma beslut. Det är
ett problem idag.”
”Det handlar också om en krass
vardagsekonomisk verklighet, där
många sliter för att få det så
beredd att konstatera att jag kan
ändra åsikt om jag tänkt för kort.
I paket ”trovärdig” ingår fördragsamhet med min egen oförmåga
att leva upp till mina ideal. Men så
länge jag inte försöker dölja min
oförmåga så tappar jag, som jag
ser det, inte i trovärdighet.
För dem som rör sig i kyrkan (och
håller med mig om resonemanget
här ovan) så blir idealet att leva
trovärdigt en uppmaning att inte
klä sig i större kostym än man kan
bära upp. Med uppriktighet kring
tvivel, längtan, förhoppningar och
strävanden har man en chans att
vara trovärdig. Genom att vara
öppen med sina frågor, tvivel och
sin osäkerhet, oavsett om det
handlar om Gud eller kvantfysik
blir man trovärdig. Och sover
bättre om nätterna.
Marit Strömberg

kallade livspusslet att gå ihop.”
Man vill också vara en närvarande
mamma och pappa. Församlingen
kräver ett stort mått av ideellt
arbete för att klara lokaler, pastor,
ungdomsledare, musiker m.m.
Tiden räcker inte till.
”Det är roligt att vara med i
församlingen. Gud välsigne er!” sa
95-åriga Elsie till mig. Den gemensamma upplevelsen med mötet
med fantastisk musik, stämningar, bekännelsen och glädjen
är stark. Samtidigt säger Amnå
”vi behöver utveckla språk, innehåll och teologier som hjälper oss
att förtydliga vad som är vårt
bidrag och ärende idag. Kristen
tro gör än idag människor
myndiga”.
Läs gärna hela artikeln. Den finns
på Dagens hemsida,
www.dagen.se/insikt/falla-paegen-framgang. Du kan få artikeln
av mig.
Gunilla Arlinger

Körer på turné
Soon Gospel i Slovenien
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efter Lettlands oberoende fick
man tillbaka fastigheten och
församlingen återupprättades den
29 november.

Efter ett års planerande gav sig
Soon Gospel iväg i mitten av
oktober på sitt körutbyte med
en manskör i Braslovce, öster
I staden Riga pågick under helgen
om Ljubljana. Vi togs emot med
olika arrangemang för att fira
stor generositet: här traktesjälvständigheten och i församrades hembakade kakor, traklingen firade man med gudstjänst
tens specialiteter såsom surkål
och födelsedagskalas på söndagen.
och korv och gulasch-liknande Morgondimman i bergen.
Kören sjöng ett flertal sånger,
soppa. De guidade oss i omgiv- Foto: Magnus Lindberg.
Henric de Koster framförde musik
ningarna och bjöd på gemenpå orgeln och Per Rikardson gav
som sakta rinner nedför hennes
skap där manskören bröt ut i sång
en födelsedagshälsning från
kinder.
så att vi omslöts av mäktiga
Centrumkyrkans församling.
stämmor.
Det berättas för oss att några av
Församlingen fick blommor som
de
äldre
inte
längre
besöker
dalen
skulle påminna om ljuset i
Vi hade en gemensam konsert där
och
sannolikt
inte
hört
så
mycket
samband med vår hälsning, kvinpubliken visade stor uppskattgospelmusik men församlingen
noföreningen mottog en hälsning
ning. Bland alla dessa upplevelser
har
ett
öppet
sinne
och
visar
så
från måndagsträffen och vi i vår
är det dock en vi speciellt bär i
stor
uppskattning
att
det
blir
ett
tur fick ett exemplar av den
våra hjärtan: Söndag förmiddag
extranummer.
När
vi
kommer
ut
nyöversatta lettiska Bibeln.
bär det av på branta bergsvägar
efter mässan har dimman lättat
Många varma hälsningar till
upp till en liten kyrka på 800 m
och
vi
njuter
av
en
magnifik
utsikt
vännerna i Centrumkyrkan fick vi
höjd. Morgondimman silar solstråned
över
dalen.
Vi
är
nära
himlen.
med oss hem.
larna och nattkylan ligger fortfarande kvar. Kyrkan är smyckad
Lena Hägle Kören reste till Riga på fredagen
med pumpor, frukt, grönsaker
och deltog med sång på lördagen
Centrumkyrkans kör i Riga
eftersom det ska bli katolsk tackvid en gudstjänst i Riga Lutherska
sägelsemässa. Vi 24 deltagare i
18–19 november firade vår
kyrka. Måndagen ägnades åt
Soon tar upp hälften av sittplatvänförsamling i Riga – Seminarie- rundtur i Riga och vandring i
serna och folk står i mittgången
församlingen – 20-årsjubileum och Gamla Stan innan resan hem
och utanför. Några har kommit
Centrumkyrkans kör var inbjuden vidtog. Ett särskilt tack riktar vi
vandrande från dalen hela vägen
att delta och medverka i födelsetill Åke Skogwik, som arrangerat
upp och står med ryggsäckar och
dagsfirandet med sång och musik.
och planerat resan.
vandringsstavar.
Församlingen bildades egentligen
Per Rikardson
Från läktaren sjunger halva
1922 och hade sin höjdpunkt 1939
Man kan se och höra högtidsgudsmanskören mässan som består av
med 530 medlemmar med
tjänsten på www.youtube.com.
psalmer och liturgisk växelsång.
utposter, kör, systra-förening,
Skriv
”Rigas seminara
Vi tror oss urskilja Fader Vår och
söndagsskola, ungdomsförening,
18.11.2012”
i sökfältet.
trosbekännelsen på slovenska.
förening för gymnaEfter mässans slut sjunger vi två
sieelever, scouting,
sånger. Manskören stämmer in
etc. Man hade då
spontant från läktaren och ”Shine
flyttat in i ett nytt
your light” fyller kyrkan och oss.
hus, där kyrka,
En kvinnas ögon fylldes av tårar
samfundsexpeditioner, seminarium
och förlag
samsades om
utrymmet. 1940
togs fastigheten i
beslag i samband
med den kommunistiska ockupationen och
församlingen
Soon Gospel efter konserten.
Födelsedagsbordet i lettiska färger.
upplöstes. 1992
Foto: Janja Kovac.

Foto: Elisabeth Strömberg.
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En hälsning från kören Da
Capo, som gästade vår kyrka i
september
Sångarna var efteråt mycket tacksamma och glada över att ha fått
hålla sin första konsert för Läkarmissionen i Centrumkyrkan. Inte
minst var de imponerade över
Norrköpingspublikens generositet
med kollekten. Det blev 10 000 kr
till nödlidande barn ute i världen.
Da Capos nästa stora evenemang
är Julkonserter i Ryttargårdskyrkan, Linköping lördag 8/12
klockan 18.00 samt söndag 9/12
klockan 15.00 och 19.00.
Bengt Gårsjö

Körbesök från Sydafrika
Kören Da Capos konsert
skedde till förmån för Läkarmissionens arbete bland
fattiga och nödlidande barn.
Som alla ser av tacket bredvid
blev det en rejäl gåva till
ändamålet.
Nu i december får vi åter celebert besök av en kör – denna gång
från Sydafrika. Det är en grupp
högstadie- och gymnasieelever
från en mindre ort i norra Sydafrika, som beretts möjlighet att
komma till Sverige för ett utbyte
med en grundskola i Stockholm,
men det är också en svarsvisit för
den resa som Con
Amore, en stråkgrupp från Norrköpings kulturskola,
gjorde för en tid
sedan i Sydafrika.
Den sydafrikanska
skolans syfte är att
skapa broar mellan
olika befolkningsgrupper i

hemlandet, att utbilda elever från
olika socialgrupper och områden i
Sydafrika i olika konstarter.
Konst, musik och drama blir alltså
ett medel till försoning och
vänskap över alla gränser.
Konserten kommer att innehålla
musikal, klassisk sång, typisk
afrikansk a cappella-sång samt
dans och balett.
En kollekt kommer naturligtvis
också att vara en viktig del av
evenemanget.
Konserten arrangeras i samarbete
med Kulturskolan och äger rum
den 11 december kl. 19.00. Detta
blir något alldeles extraordinärt!
Reservera kvällen!
Bengt Gårsjö

Da Capo omringar en fullsatt kyrka.
Foto: Anders Wikström.

Är du med i Facebook?

Ingrid
Öhman,
Norrköping

Elisabeth
Sjödin,
Åby

Leif
Hallingfors,
Norrköping

Undersköterska.

Lärare.

Människa.

Nej.

Ja.

Inte så mycket.

Använder datorn så lite som
möjligt, ja på jobbet förstås.

Skriver om något är roligt och
lägger ibland ut bilder. Som
tulpanlökarna senast.

En vän genom cyklingen blev
påkörd för några år sen. Han
skriver i Facebook och de texterna
vill jag gärna kommentera. Det är
intressant att dela tankar om
miljö och klimat. Skriver om
musik ibland.

Jag vill hellre ha brev att vrida och
vända på.
Handskrivna!

Jag skriver inte ”Gillar” på
kommersiella saker.

Facebook är mest en info-kanal.

11.00

23 sön

Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Nyårsknytkalas
Ta med något att äta och en lek
Andakt vid tolvslaget

11.00

31 mån 17.00
19.00

26 ons

Julbön i Immanuelskyrkan
Julotta
Predikan: Anna Svalander
Sång av julottekören
Kyrkkaffe. Ta med eget bröd till knytkalas
Annandagsmissionsgudstjänst i
Immanuelskyrkan
Predikan: Peter Wärnelid

24 mån 11.00
25 tis
08.00

Vi sjunger in julen
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

19.00
Konsert med ungdomskör från Syd-Afrika
10–12.30 Torgkaffe
18.00
Christmas Carols
Julens sånger och bibeltexter på engelska
Tea and mince pies

11 tis
15 lör
16 sön

6 tor
8 lör
9 sön

Måndagsträffen Den heliga natten
Julsångstund
18.00
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Lina Eriksson
Löfteslandets avslutning
Kyrkkaffe

3 mån 14.00

DECEMBER
1 lör
10–12.30 Torgkaffe
2 sön 11.00
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Missionsgudstjänst Rätt till tro
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Catrin Petersson
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Årsmöte för Centrumkyrkans Barn- o
ungdomsförening (BoMBUf)

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: ungdomar
Kyrkkaffe

15.00

11.00

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång:
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Familjen Josefsson
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

21 mån 14.00
Måndagsträffen Arbetsmöte
26 lör
10–12.30 Torgkaffe
27 sön 11.00
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Önskepsalmer – vi lämnar in våra förslag till
exp.
Kyrkkaffe

19 lör
20 sön

13 sön

6 sön

JANUARI
1 tis
17.00

Program
1 december 2012 – 3 mars 2013
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1 december 2012 – 3 mars 2013

Program
6

FEBRUARI
2 lör
3 sön
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst med barnvälsignelse
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

4 mån 14.00
Måndagsträffen Att vara ”god man” med
Kerstin Jönsson
9 lör
10–12.30 Torgkaffe
14.00
Årsmöte
Servering
10 sön 17.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
16 lör
17 sön

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: Lina Eriksson
Kyrkkaffe

18 mån 14.00
Måndagsträffen Den medicinska utvecklingen under en mansålder med Sam Hellgren
23 lör
10–12.30 Torgkaffe
24 sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång:
Kyrkkaffe
MARS
1 fre
2 lör
3 sön

Världsböndagen
Tema: Jag var en främling och ni tog emot
mig
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar

2 december Första advent
10 februari Årsmöteshelgen

Deltagande i nationella offerdagar

13 januari Internationella missionen

Trådar av liv med Cattrin Wigge och Anders Nilsson.
Foto: Elisabeth Strömberg.

Människors möten, så förunderliga dom é!
En liten blick, som man knappast kan se,
kontakten förutan nå’nting som hörs.
Men inuti mänskor finns nå’t som berörs.

En blick kan få hela ditt inre att gunga.
En vrede kan flamma, ett hjärta kan sjunga.
Allt detta utan ett ljud som hörs,
men hela ditt inre av känslor berörs.

Gunilla Skogwik

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Roland Jonsson
Birgit Hall
Hanna Bråvik
Harry Jansson
Elvy Kjellberg
Inger Johansson
Elisabeth Strömberg
Anne-Marie Andersson

80 år
90 år
70 år
91 år
90 år
80 år
65 år
85 år

6 dec
28 dec
14 jan
23 jan
3 feb
25 feb
26 feb
29 feb

HEMGÅNGNA
Elsie Thurén
född 25 augusti 1917
död 7 november 2012

DOP
Axel Welff
7/7 Sjövik kristendomsskola

NYA MEDLEMMAR
Axel Welff
Adam Wisth

Vad har hänt i Centrumkyrkan
detta år?
Snart är det dags för årsmöte. Du
som varit aktiv i någon av församlingens grupper och utskott har nu
möjlighet att berätta vad ni varit
med om det gångna året. Lämna
din berättelse till mig senast den
19 januari 2013 så får alla
möjlighet att läsa om er verksamhet i årsberättelsen. Bilder är
också uppskattade.
Du kan lämna ditt bidrag med
epost till sianpe@gmail.com.
Siân Petersson

MÅNDAGSTRÄFFEN
3
21
4
18
4

dec kl. 14.00
jan
"
feb
"
feb
"
mars
"

ADRESSKALENDERN
Kjellberg-Nordfeldt
Anica
Skogsfridsgatan 2 A
582 46 Linköping
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”Här är jag, vad kan jag göra
för Centrumkyrkan?”

lördagar per termin har vi tio–tolv
torgkaffen klara!

Som en förberedelse inför
Centrumkyrkans årsmöte gör vi i
valberedeningen en genomgång av
de olika funktioner och poster som
vi behöver för att vara Centrumkyrkan.

De som inte har tid eller ork att
jobba på lördagarna men gillar att
baka kan ingå i ett ”bakningsteam” som lägger upp ett lager
bullar, frallor, etc. i församlingsfrysen. En idé är att detta team
träffas i kyrkan och bakar tillsammans, så blir det ytterligare ett
tillfälle till gemenskap. När det
gäller musikansvar hoppas vi att
Lo Jacobsson fortsätter med det.

Alla behövs vi tillsammans på
olika sätt, och just nu har vi ett
akut behov i Barn- och Ungdomsutskottet.
Om det är någon som vill avsäga
sig ett uppdrag eller byta område
så är det bra om ni meddelar oss
snarast!
Billy Josefsson, sammankallande,
(070-819 23 31, 011-31 71 51
billy.josefsson@gmail.com),
Lotta Karlsson, Carin Olsson, och
Lillemor Appelvang.

FVU för vår ungdom
12 feb
26 feb

kl. 18.00 årsmöte
"

Torgkaffen i förändring?
Torgkaffena är en viktig mötesplats där vi når många människor.
Just nu är det församlingsgrupperna som ansvarar för de flesta
lördagarna. En del av
grupperna har sagt att de
inte längre orkar med
detta. I caféutskottet
funderar vi på hur man
kan göra.

Vi tänker att det fortfarande är
caféutskottet som har ansvar för
samordningen och inbjuder till
planeringsträffar inför varje
termin. Vad tror ni om dessa
tankar?
Vi i caféutskottet vill höra era
synpunkter och få förslag på
personer som kan tänkas vara
”teamledare”. Man får gärna
föreslå sig själv!
Caféutskottet består av Inger
Gustafsson, Gunilla Skogwik, Ulla
Arvidson, Patrik Linder, Åsa Disefjord, och Monika Svärd. Prata
med oss när ni ser oss eller maila
till Monika:
monika.svard@edu.norrkoping.se

Vårt förslag är att vi har
olika team som jobbar
med torgkaffena. Vi har
ju redan ett fungerande
”team Astrid” och tänker
att det behövs fyra eller
fem team till med ca tio
personer i varje. Om varje
team tar ansvar för två

Larsson
Marie-Louise
Fotbollsvägen 4,
615 33 Valdemarsvik
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Tjäna!
Julen är nästan här! Då kommer
ett nytt år också! Spännande!!
Vad kommer att hända? Hur ska
det gå? Vad drömmer du om? Vad
finns för möjligheter? Vi har ingen
aning om hur framtiden ser ut…
När ett nytt år börjar, kommer
nya saker, nya upplevelse, och nya
utmaningar. Ibland känner jag
mig lite rädd. Känner du dig rädd
också?
Men vi vet att det alltid finns
någon som är med oss. Det finns
någon som älskar oss precis som vi
är. Gud finns med oss, omkring
oss, inom oss. Och vi har
varandra. Kom och var med oss! Vi
kommer att fira det liv vi har fått i
Jesus! Vi får se vad som kommer
att hända!
Under våren kommer vi att leka,
sjunga, äta, mysa, lära, spela, be,
skratta, och vara tillsammans.
Kul!

Ungdomssidan
Vi börjar terminen med en
”kickoff-helg” vecka 3! Då börjar
Centrums tonår på fredag den 18
januari för ungdomar årskurs 5
och uppåt. Löfteslandet börjar
söndagen den 20 januari med en
rolig Tillsammansgudstjänst för
alla barn. Glöm inte! Alla är
välkomna!
Peace!
Liz McGuire, ungdomsledare
elre74@yahoo.com
Centrums tonår börjar fredag den
18 januari!
Vi träffas
varannan
fredagskväll
(udda veckor) i
Café Vetekornet (S:t
Persgatan 113,
Norrköping).
En vanlig kväll ser ut så här:
18:30–19:00 Hänga, chilla, leka
19:00–20:00 Andakt och aktivitet
för yngre (årskurs 5–8)
20:00–20:30 Fika tillsammans
(Här får föräldrar gärna vara med
och hjälpa till!)
20:30–21:00 Lovsångsstund
21:00–22:00 Andakt och aktivitet
för äldre (årskurs 9 – gymnasium)

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: 57 71 25-8
Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Tel: 070-393 82 88
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

Hitta Centrums tonår på
Facebook! Sök och gilla! Du
kan även ladda upp bilder
själv på Facebook.Vi finns även på
www.centrumkyrkannorrkoping.se. Kolla ofta!
Löfteslandet börjar den 20 januari!
Varannan söndag under gudstjänsttid erbjuder vi söndagsskola
för alla barn som är 3 år och uppåt.
Vi träffas udda veckor under
vårterminen, kl. 10.45 i
lekrummet som ligger vid kyrktorget på första våningen.
• Buskul – lek, pyssel och boll
• Storsamling – Bibelundervisning, drama och musik
• Växthuset – små åldersindelade grupper som tar upp dagens
undervisning på olika sätt.
* Ledare till Löfteslandet: Vi
söker härliga vuxna som vill ha
kul tillsammans med jätteroliga
barn varannan söndag under
vårterminen. Kontakta Liz om du
är interesserad!
Viktigt datum: BoMBUfs
årsmöte hålls den 13 januari 2013
efter församlingsmöte och
gemensam lunch. Preliminär
starttid kl. 15.
Alla som vill äta tillsammans före
mötet är välkomna att anmäla sig
till expeditionen senast 9 januari.

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: 070-393 82 88

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