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Kan man träffa Gud i Kindu?
Ibland känns det som att nutidens svensk blivit mer och mer
insnöad och ser mer till sig själv och missar den stora bilden som
finns runt omkring. Många tror att vi själva kan lösa alla problem
med till exempel minskande medlemsantal i församlingarna.
Samtidigt vet vi om att det är stor nöd i världen och om man jämför
så tar jag hellre minskande medlemssiffror än att Sverige skulle
kastas in någon typ av konflikt eller katastrof!
Vi lever ett ganska bekvämt liv men hjälper gärna till med att
skicka pengar till olika projekt i världen. Det finns massor av
behov där ute som vi kan hjälpa till med att minska. Vår tro
uppmanar oss att hjälpa våra systrar och bröder som behöver vår
hjälp. Mission.
Förr handlade mission om att sprida Guds budskap till dem som
inte hört talas om Gud. Ibland har kanske inte den där kärleksfulla, förstående kristendomen varit den som visat sig när en del
tidiga missionärer bara gav hjälp till dem som övergav sina
husgudar och följde alla missionärens påhittade regler som
försökte få folken att leva som man gjorde i ”västvärlden”.
Nu handlar mission mer om att visa på den kärlek som driver oss
ut att hjälpa, inte att tvinga vår tro på dem vi möter. Vi hjälper för
att Gud manar oss. Det kan vara genom att vi arbetar på sjukhus,
i projekt, hjälpa till att förbättra jordbruk och att folk då börjar
fundera på varför en vit man/kvinna lämnar sin bekväma vardag
för att resa till ett land i kris, med
våld och misär. Till slut kan de se
och förstå att vi tror på en Gud
som uppmanar oss att göra gott.
Men inte bara på bortaplan utan
även här hemma.
Men här hemma ”vet” vi ju hur det
fungerar och vi gör inte saker som
vi inte gjort förut …
Men mission handlar idag ännu
mer om utbyte, alltså inte bara att
vi berättar om Gud för dem, utan

även att vi får höra om
deras syn på Gud. Men
vill vi lyssna? Varför
går kyrkan i Europa
neråt medan kyrkorna
i Afrika går framåt
starkt. Verkar Gud
mer där eller lyssnar
vi för dåligt?
Gemensam Framtid
skriver på hemsidan:
”En kyrka för hela
livet där mötet med
Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig
och världen. Vad
betyder det? För mig
som människa, för
vårt liv tillsammans i
samhället och för de
utmaningar som vår
värld ställer oss inför?
Det kan uttryckas på
många sätt. Ett är att
Kristus i alla tider
sänder sina lärjungar
med evangelium om
Guds rike. Genom
evangelisation bärs
berättelsen om Kristus
vidare, genom diakoni
står den upp för
medmänniskorna och
genom gemenskap
upprättas människor.”
–> forts. s. 3
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En tjugoårig återblick

Med anledning av att församlingen drivit Café Vetekornet i
20 år har jag fått möjlighet att
ställa några frågor till Lo
Jacobsson, som jag skulle vilja
kalla Mr Vetekornet.
Lo börjar med att berätta hur han
minns den nybörjaranda, som
präglade församlingen i början av
1980-talet. Två baptistförsamlingar, Tabernaklet och Adelfiakyrkan, bildade en gemensam
församling år 1974. Beslutet att
flytta till centrum och Adelfiakyrkan kom efter besked om att
Tabernaklet måste rivas på grund
av Kungsgatans breddning.
Adelfiakyrkan bytte namn till
Baptistkyrkan och församlingen
flyttade in i nyrenoverade lokaler
vid Hötorget 1982. Här fanns stora
möjligheter. Per Rikardson kom,
som ny pastor, och tillförde nya
idéer och stor entusiasm.
Jag frågar Lo om han minns, hur
och när det här med café egentligen kom upp som en tanke, och
om vägen till att bli verklighet.
– Att nå ut och ge möjlighet till
personliga möten för ömsesidig
utveckling och församlingstillväxt
var en drivkraft, säger Lo. Tanken
på ett dagligöppet café hade
funnits med i tankarna under en
tid eftersom församlingen hade
mjukstartat redan 1983 med torgkaffe på lördagar. De blev mycket
populära. Hembakat bröd och
mycket sång och musik.
Så småningom var tiden mogen
att bygga om för ett café med öppet
alla dagar. Kompetenta frivilliga
krafter, som byggare och
ekonomer fanns att tillgå i församlingen. Birgit Fjällgård, som ledde
caférådet, var med och valde Gun
Johansson att bli den första
anställda föreståndaren. Av flera
namnförslag vann Vetekornet
med sitt starka symbolvärde. Café
Vetekornet öppnade sina portar
för gästerna den 8 februari 1993.
Under åren har utöver vanlig caféverksamhet olika utbud förekommit. Till exempel andakter,

Gun Johansson, Lillemor Appelvang,
Lotta Appelvang, Åsa Disefjord och
Claes Jönsson. Foto: Göran Strömberg

intervjuer, föreläsningar, författarbesök och mycket sång och
musik.
Av den långa raden av fredagsgäster minns Lo speciellt tre
personer, som han hade mycket
fina samtal med från estraden i
caféet. Berit Malmqvist, Ulf
Svensson och Georg ”Åby”
Ericson. Vidare berättar Lo:
– Från måndagsöppetkvällar
minns jag speciellt psykologen och
författaren Johan Cullbergs besök
och likaså sjukhusprästen Liz
Carlander, som pratade om
smärta och tröst och framhöll att
en bestående relation är viktig.
Spelar mindre roll om den är
professionell eller ej. Kontakten
med och mellan människor är
oerhört viktig och den förutsättningen ges i allra högsta grad i
vårt café.
Lo har under många år varit den
som sett till att vi haft sångare och
musiker, som framträtt vid olika
tillfällen i Vetekornet och han
tycker att det varit en tacksam
uppgift.
Vid tidpunkten för caféets öppnande var Libris Bokhandel där
Fair Trade Shop är idag. Vi som
fanns i Libris, var väldigt tacksamma för den kontakt, som blev
mellan våra butiker genom den
öppna dörren in till Vetekornet.
Vi, tjejerna i Libris, Lotta och
Lillemor, gratulerade nuvarande
personal med Åsa i spetsen med en

bukett vårblommor på 20årsdagen, och förundrades över
tidens gång. År har kommit och år
har gått och många är de
människor, som passerat genom
cafédörrarna sedan starten. Så
mycket kaffe och te som druckits.
Så många kakor, bullar och smörgåsar, som ätits och inte minst, så
många möten som här har gjorts.
Här har varit både mötesplats,
växtplats och viloplats och även
gudstjänstplats i och med våra
cafégudstjänster.
Vetekornet har fått vara till stor
välsignelse för många människor
och församlingen. Mätta, med
varmt hjärta och ett leende på
läpparna kan man gå ut efter ett
trevligt cafébesök mitt i centrum
av Norrköping.
Ett varmt tack till Lo för ett
härligt samtal, med återblick på
en tid av glädje och fantastiska
stunder i Café Vetekornet.
Lillemor Appelvang

Vid torgkaffets uppstart för vårterminen spelade nestorn Åke Pauldin ett
variera program på pianot.

Åke Pauldin är pianisten, som
jämte ett civilt yrke på sin fritid
underhållit Norrköpingsborna
under många decennier. Redan
som 25-åring satt han på Arbis och
lirade. Andra ställen där han
spelat är Riks-City, Standard,
Grand samt Hotel De Geer i
Finspång. Trots fyllda 91 år spelar
han varje dag och underhåller
bl.a. i Östra Eneby och på
Olaigården.
Text och bild: Henric de Koster
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Årsmötet
Lördagen den 9 februari 2013
samlades en stor del av Centrumkyrkans församlingsmedlemmar
till sitt första årsmöte sedan Metodistförsamlingen och Baptistförsamlingen 2012 gick samman till
en församling. Pastor Margaretha
höll en kort betraktelse med
utgångspunkt från vetekornet
som måste dö innan det lever
vidare.
Vår ordförande Gunilla Arlinger
ledde förhandlingarna med både
humor och skicklighet. I god tid
innan hade vi fått årsmöteshandlingarna, där vi kunnat läsa de
olika gruppernas redogörelser för
året som gått. Då märker vi att det
händer en hel del i vår församling
under ett år. Vår kör har varit på
besök i vår vänförsamling i Riga,
Soon Gospel var i Slovenien och
Glädjebarnen var i Göteborg.
Måndagsträffen besökte Vintervadskyrkan i Söderköping. Alphagrupperna som startades i höstas
har varit mycket uppskattade,
både av ledarna och deltagarna.
En del forsätter nu i vår med en
fortsättningskurs. En ny grupp

Gemensam Framtid
Den 26 januari var vi cirka 250
personer – varav tre från
Centrumkyrkan – samlade i
Vetlanda för ett bildarmöte för
region Öst för Gemensam Framtid
och equmenia. Förutom en gudstjänst där Per Westblom predikade samtalade vi om styrelsens
roll i församlings- och föreningsutveckling samt equmeniascout.
Regionprocessen är komplicerad
eftersom den inkluderar fyra
processer samtidigt:
– Uppbyggnaden av regionerna.
Vad ska utvecklas, övertas,
avvecklas från nuvarande
distriktsorganisationer?
– Equmenia ska vara juridiskt
självständiga regioner. De ska
jobba i nära samverkan med
riksorganisationen equmenia.

har satt i gång och där finns det
plats för några flera. Ett förslag
kom upp att starta en grupp med
medlemmar.
Caférådet berättade om Vetekornets 20-års jubileum fredagen
innan. Mycket folk och sång och
musik hela dagen. Verklig feststämning! Vi fick också se ett
förslag för en välbehövlig reparation, förhoppningsvis under
sommaren.
Kassören Stig Arlinger gick
noggrant igenom församlingens
ekonomi, både det som har varit
och det som ska komma. Utfallet
för 2012 visar på minus, så
kassören vädjar om bättre
offrande för år 2013. Han gjorde
reklam för en stående banköverföring via autogiro.
Valkommittén hade gjort ett gott
jobb, så valen gick fort. Gunilla
Arlinger ställer upp ett år ytterligare och det är vi mycket tacksamma och glada för. Rikard
Carlsson valdes till vice ordförande. Lennart Ericson, som i
många år varit revisor, Märta
Wigg och Magnus Carrö, som båda
– Regionala kyrkoledare ska
tillsättas.
– Gårdar som ägs och/eller drivs
av distriktorganisationerna
idag ska inte ingå i de nya regionerna.
Under bildarmötet bekräftades ett
regionalt provisoriskt råd, där
varje församling har en representant. Gunilla Arlinger representerar Centrumkyrkan i det
provisoriska rådet. Det regionala
rådet kommer främst att fungera
som en referensgrupp och ett bollplank. Det regionala rådets långsiktiga uppgift beslutas vid
Kyrkokonferensen 2013 i Karlstad.
Gunilla Arlinger

lämnar styrelsen, avtackades med
en ros av Gunilla. Monika Svärd
lämnade en bukett tulpaner till
ordföranden och tackade för året
som gått.
Söndagen efter fick vi vara med
om en innehållsrik och givande
gudstjänst med temat ”Sjung till
Herrens ära en ny sång”. Gunilla
Arlinger ledde och läste bibeltexterna, Centrumkyrkans kör under
ledning av Bengt Gårsjö sjöng,
Henric de Koster spelade orgel.
Nia Bevan, gäst från Storbritannien och syster till Siân, förstärkte
både kören och psalmerna med sin
fiol. Margaretha Rudén predikade
med utgångspunkt från vetekornet som måste öppna sitt skal
för att leva vidare.
Vid kyrkkaffet var det en fin och
förhoppningsfull stämning. Nu
går vi vidare mot okända och
kända framtidsmål under församlingens andra år.
Gud, gör oss djärva! Gud, gör oss
fria! Gud, gör oss kloka! Gud, gör
oss glada! P&S 288.
Margaretha Ekstrand
<– forts. från framsidan
”Vi behöver utveckla fler mötesplatser där vi kan öppet och ärligt
dela med oss till varandra av tro,
tankar, värderingar och
synpunkter. Det är något vi får be
och arbeta för så att det kan bli en
verklig ömsesidighet i missionen
som gör att Guds rike växer fram
allt starkare i Sverige och i våra
samarbetsländer.”
Jag håller helt med! Vi behöver
öppna oss för varandra och dela av
oss själva i ärlighet och ödmjukhet
om vi vill växa! Vem vet, om några
år kanske vi har missionärer från
Kongo som hjälper oss?
Magnus Carrö
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Bra böcker

”Vem är jag?” – Den eviga frågan
”Du måste berätta.
Berätta hur det
var”, sa jag. Jag satt
i ett utvecklingssamtal med en
mamma och hade
berättat om hennes
vilsna son. ”Nej, sa
hon, det är bara
elände.”

Varför skrev han
den här boken? Var
drivkraften att få
svar på frågan
”Vem är jag” fast
han uppnått
pensionsåldern?
Måste man ha sett
sin far för att bli
klar?

Min tanke var, att
sonen behövde ett
sammanhang att
höra hemma i, men
för mamman var det
omöjligt. Hon hade
inget att berätta.
Eller så var det
oberättbart.

Boken gav honom
2012 års Augustpris – i mitt tycke
mycket välförtjänt
– och oss ger den en
levande bild av hur
det var att växa
upp i Södertälje
som barn till en
överlevande pappa
och en överlevande
mamma.

Göran Rosenberg
har i boken Ett kort
uppehåll på vägen
från Auschwitz tagit
sig an uppgiften att
berätta det som inte
går att berätta: Om pappans väg
från Polen och Łódź till Sverige
och Södertälje.

Just termen överlevande, konstaterar
Göran Rosenberg,
kom att bli ett begrepp för de judar
som överlevt koncentrationslägren och efteråt måste skapa sig
en vanlighet.

Göran Rosenberg berättar om sina
promenader till badplatsen i
Södertälje så att jag minns min
badplats och hur jag gick med min
första sprattlande abborre bland
alla badgästerna.
Han berättar om hur en familj ger
honom en bok som pappan vill att
han ska lämna tillbaka – vilket
gör mig generad. Han berättar
också om pappans konstruktion av
en bagagehållare till folkvagnar;
sonen lämnar reklamlappar i hela
stan om att de finns att köpa. Utan
framgång.
Boken är en återblick på ett historiskt skede som – kanske – ännu
pågår, men håller också upp en
spegel för oss att varsna frågorna
”Vem är jag?” och ”Vilken berättelse lever vi?”
Göran Strömberg

Tänkvärt
”Han kunde tycka om folk trots
deras fel och översåg gärna med
deras förtjänster!”
Från en minnesruna efter en
avliden, insänt av Gårsjös.

Evelina frågar – Har du något bra boktips?

Britt
Eriksson

”Någonstans inom oss” av Kajsa
Ingemarsson är en annorlunda,
spännande och oförutsägbar
roman om liv, död och försoning
med det som varit. ”Allt det, i ditt
liv, som du trodde var enskilda
händelser var i själva verket delar
av samma berättelse. Den om dig.
Och dem omkring dig.”

Margaretha
Jacobsson

I boken ”Hjärtats nycklar”
välkomnar Martin Lönnebo nära
och kära, levande och döda till
födelsedagsfest i barndomsbyn
Kågeträsk i Västerbotten. Där får
vi träffa människor som varit
viktiga i hans liv.
Jag påminns om människor som
varit förebilder i mitt liv.

Karin
Nilsson

”Ljus till dig” är en bilderbok för
vuxna, med text av Katarina
Sigbjörnsdotter och foton tagna av
Per Erik Gustavsson. Det är en
bok att bläddra i, komma tillbaka
till, förundras och fundera över.
De svartvita bilderna och de få
orden lämnar öppna ytor att
tänka, se och känna på.

14.00

Måndagsträffen Arvet från Ingermanland i
ord, ton och bild Maila och Sten-Åke Sörman
10–12.30 Torgkaffe
15.00
Årsmöte Baptisternas Östgötadistrikt
Baptistkyrkan i Linköping
11.00
Gudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: Kören
Kyrkkaffe

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

4 mån

16 lör
17 sön

30 tis

10–15
11.00

27 lör
28 sön

19.00

18.00

14.00

22 mån

Alla kulturprogram i samarbete med

Valborgsmässofirande på Väsby

Måndagsträffen Frans av Assisi Bengt
Gårsjö kåserar om resor i den helige
Franciskus spår
Loppis på gården
Cafégudstjänst Tema: Bibel och bön
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Soon Gospel, Kören och Förenade Brass

Kväll med flyktingungdomar
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Carin Olsson
Musik: Anna Rudén, Filippa & Edvard Jarlert
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
18.00
Suzukikonsert

14 sön

13 lör

19 fre
20 lör
21 sön

Nattvardsgudstjänst Tema: Bibel och bön
Predikan: Anne-Lill Rosenberg-Eriksson
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe

Måndagsträffen Betydelsen av aktiviteter för
äldre Åsa Stenman
10–12.30 Torgkaffe
16.00
Seminarium i Immanuelskyrkan med Rikard
Roitto
Tema: Bibeln ett redskap för att närma sig Gud
och livet
11.00
Gudstjänst Tema: Bibel och bön
Predikan: Rikard Roitto
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

14.00

11.00

8 mån

7 sön

3 mars – 2 juni 2013

6 lör

Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Liz McGuire
Orgelmusik: Henric de Koster
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

10–12.30 Torgkaffe

11.00

31 sön

APRIL

11.00

29 fre

18 mån 14.00
Måndagsträffen Påskens olika dagar
23 lör
10–12.30 Torgkaffe
24 sön 11.00
Palmsöndagsgudstjänst i Immanuelskyrkan

10 sön

9 lör

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
Kyrkkaffe

2 lör
3 sön

MARS

Program
5

3 mars – 2 juni 2013

Program
6

MAJ
11.00

5 sön

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Elin Petersson
Kyrkkaffe

11.00

9 tor – 12 sön
12 sön

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång:
Kyrkkaffe

Konsert
Einar Ekbergs sånger med solist, kör,
orkester och Henric de Koster
Gudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Barnmusikal
Kyrkkaffe

Måndagsträffen Utflykt till Söderköping

Gemensam Framtids årskonferens i
Karlstad
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång:
Kyrkkaffe

16.00

14 tis
18 lör
11.00

11.00

11.00

19 sön

26 sön

JUNI
2 sön

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång:
Kyrkkaffe

Med reservation for eventuella förändringar.
Titta på Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Alla kulturprogram i samarbete med

Bibeln ett redskap för att närma sig Gud och livet

Lördagen den 13 april kl 16.00 kommer Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan att ha ett seminarium med temat Bibeln ett redskap för att närma sig
Gud och livet i Immanuelskyrkan. Föredraget hålls
av Rikard Roitto. Söndagen den 14 april firar vi
gudstjänst tillsammans i Centrumkyrkan då Rikard
Roitto predikar.

Rikard Roitto är pastor i GF och lektor i Nya testamentet vid Teologiska Högskolan, Stockholm. Han forskar bland annat om kristen
identitet och förlåtelse i Nya Testamentet, och har skrivit om hur
bibeltexter kan användas i kyrkans liv på ett klokt och utmanande
sätt.

Han skriver själv om inriktningen av sitt föredrag: Människor idag
är ofta vilsna. Hur kan bibeln vara ett meningsfullt redskap för att
närma sig Gud och livet. Vi fastnar lätt i att antingen förkasta eller
rädda bibeltexterna, om vi alls läser dem. Hur kan vi hitta ett
ansvarsfullt och befriande sätt att läsa texterna så att de hjälper
oss att se våra liv i ett nytt ljus – Guds ljus – och ta ut en ny riktning?

Församlingens offerdag
29–31 mars Påskhelgen

Deltagande i nationella offerdagar
3 mars Pastors- och diakonutbildning
14 april Missionen i Sverige
5 maj Konferenskollekt

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

NYA MEDLEMMAR

FVU för vår ungdom
12
26
9
23

mars kl. 18.00
mars
”
april
”
april
”

MÅNDAGSTRÄFFEN
4
18
8
22
14

mars kl. 14.00
mars
”
april
”
april
”
maj Obs! Tisdag

Kammarmusikkonsert
Kom och njut av kammarmusikens värld, söndagen 21 april kl
18.00 i Centrumkyrkan!
Duktiga stråkmusiker samt
pianister från Norrköpings
kulturskola och Musikprogrammet på De Geergymnasiet
bjuder på pianotrio, stråkklanger
och solistiska inslag av Bach,
Caccini, Telemann med flera.
En musikalisk överraskning från
SON förgyller programmet!
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Ekonomirapport

LOPPIS den 27 april

Insamlingarna under januari
månad 2013 blev totalt drygt
54 000 kr, vilket inte motsvarar
budgeten för månaden. Tyvärr är
bidraget från kyrkoavgiften något
lägre i år än 2012. Café Vetekornet hade intäkter på ca 76 000
kr och kostnader på drygt 73 000
kr vilket gav ett överskott på 2 800
kr. För fastigheten hotar en ökad
värmekostnad från E.ON att störa
budgeten. Året startade med ett
underskott för fastigheten på
2 600 kr för januari.

Vi försöker få till en loppis på
kyrkans gård/parkering,
lördagen den 27 april kl 10–15.

Jag vill på nytt påminna om
värdet för församlingen av
stående överföring. Blankett finns
att hämta på expeditionen. Om du
använder Internet-bank kan du
lätt aktivera överföring den vägen.
Församlingens konton har
följande nummer:
Bank: Clearing nr 6591 (Handelsbanken), konto 161 094 562
Bankgiro: 841-4377
Plusgiro: 57 71 25-8
Stig Arlinger, kassör

STÄDDAG i kyrkan
Torsdagen den 14 mars kl
09.30–16.00.
Du som har möjlighet är
välkommen att hjälpa till med att
städa i kyrkan. Vi har städmaterial men tag gärna med hink och
någon svamp. Vi ordnar kaffe och
sopplunch. Det finns både enkla
och lite mer krävande sysslor. Alla
är välkomna.
Anmälan till exp eller till Claes
070-560 04 89. Anmälningslista
finns även på kyrktorget.
Förvaltningen

ADRESSKALENDERN

Det finns mycket saker från olika
rensningar och dessutom hoppas
vi att ni har lite saker som ni
önskar skänka. All försäljning tillfaller kyrkan och allt överblivet
skickas till Bra&Begagnat.
För att klara detta behöver vi
hjälp av så många som möjligt.
Tanken är att på fredag em/kväll
samla ihop det vi har och så träffas
på lördag morgon ca 08.30 för att
ställa upp bord m.m. Vid regn får
vi flytta in i församlingsvåningen.
Det är inget torgkaffe då, men vi
hoppas få till en servering. Vill du
skänka bröd är vi väldigt tacksamma.
Känns det kul? Anmäl dig då till
Gunilla eller Claes snarast. Det
finns plats för ung som äldre. Vi
kommer säkert att höra av oss
men boka 27 april redan nu.
Gunilla Skogwik 0121-213 32
gunilla.skogwik@hotmail.com
Claes Jönsson 011-14 12 89
claesjonsson@telia.com

Sökes!
Är det någon som har en CDspelare som står oanvänd hemma,
trots att den fungerar?
I så fall kan den få en uppgift i
Centrumkyrkans musikrum. Nu
och då övar de olika musikgrupperna in nya musikstycken med
hjälp av CD-ljud, men det saknas
en bra spelare som kan kopplas till
en förstärkare som orkar med
rummets storlek. Förstärkare och
högtalare finns redan. Kontakta
Göran Strömberg, 011-17 40 49.
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Ungdomssidan

Hej alla ungdomar och barn!

På gång

Våren kommer snart (yay!!) och vi
det betyder att vi har mycket att
uppleva tillsammans! Jippee!
Under våren kommer vi träffas
som vanligt och ha det kul med
varandra. Vi har Centrums tonår
varannan fredag och Löfteslandet
på några söndagar. Vi håller på
att planera Väsby-lägret som ska
vara i juni. Men först måste vi fira
Långfredagen, Påsk och Valborg!
Mycket är på gång!

fredagen den 19
april 2013

Kom ihåg att alla ni äldre (årskurs
8 och över) kan träffas fredagar
innan Centrums tonår för att
prata djupt om tro och liv och vad
det betyder att vara kristna 2013!
Tiden går fort och det är mycket
att göra! Kom och chilla med oss!
Peace,
Liz
Liz McGuire, ungdomspastor
elre74@yahoo.com

Kväll med flyktingungdomar på Vetekornet!
Kom och dela denna
kväll med tonåringar
från olika ländar.
Lyssna på musik,
prata, dansa, och ät
tillsammans med
några härliga killar.
De vill gärna träffa
er! Alla är välkomna
(det är inte bara för
tonåringar!). Jag
lovar att de kommer
att värma era
hjärtan!
17 mars Tillsammansgudstjänst
19 maj Gudstjänst
med barnmusikal
6–13 juli Skeppsgårdens läger

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
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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
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