GEMENSKAP
Centrumkyrkan
i Norrköping

Häromdagen insåg jag att detta var sista gången jag skulle skriva
för Gemenskap som Centrumkyrkans ungdomspastor. Wow.
Tiden går fort. För två år sedan hade jag ingen aning om jag
någonsin skulle kunna hitta ett jobb i Sverige. Men sedan hittade
vi varandra.
När jag lämnade församlingen jag arbetade för i North Carolina,
predikade jag min sista predikan över en text från första
Mosebok: Gud kallade Abraham att lämna sitt hemland och att
gå till ett land som Gud skulle visa honom. Gud kallade Abraham
att ta en risk, att lämna sin ”comfort zone”, så att han kunde bli
välsignad och så att Gud kunde använda honom i ett annat land.
Jag tror att Abraham var rädd, men litade på Gud ändå. Han
visste att det är viktigt att leva livet och att utmana sig själv för
att utveckla sin tro och sitt liv.
Abraham har blivit en förebild för mig i många år. Hans liv är en
påminnelse om att ta risker, att vara öppen för de möjligheter
som livet har att erbjuda, att prova nya saker, och att alltid lita
på att allt kommer att bli bra.
Den risk och chans som jag tog genom att flytta till Sverige för att
vara med Lina och att arbeta som ungdomspastor i Centrumkyrkan har varit en jättestor välsignelse. Jag är så tacksam för
möjligheten att ha fått arbeta med underbara barn och tonåringar, att ha haft stödjande och inspirerande kollegor och ha fått
så många nya vänner/förebilder. Jag kommer att tänka på er alla
ofta.
Nu är det är dags för oss alla att gå vidare, att uppleva nästa
utmaning som våra liv ger oss. Lina och jag har hört kallelsen att
flytta från vårt svenska hemland till vårt amerikanska hemland,
och det känns både spännande och sorgligt. Men, det finns en sak
som är säker för oss alla när vi måste gå vidare. Vi är aldrig
ensamma i våra livs resor. Vi kommer alltid att ha varandra, och
Gud är alltid närvarande.
Centrumkyrkan, du finns alltid i mitt hjärta.
Mvh /Liz McGuire
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De blomster som i
marken bor
kan aldrig själen
glömma.
Hur skönt att djupt
bland gläntors flor
se solens fingrar
sömma
en vacker klädnad till
den säng
som vi ger namnet
sommarns äng
och som med solens
gyllne tråd
hopsömmas våd för
våd.
Psalmer och Sånger
202
Text: Harry Martinson
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Alpha – en möjlig mötesplats i
vår församling?!
”Vi behöver utveckla fler mötesplatser där vi kan öppet och ärligt
dela med oss till varandra av tro,
tankar, värderingar och
synpunkter”. Så citerade Magnus
Carrö ett stycke från Gemensam
Framtids hemsida i föregående
nummer av Gemenskap.
Han avslutar sina tankar med att
peka på ”vårt behov av att öppna
oss för varandra och dela av oss
själva i ärlighet och ödmjukhet om
vi vill växa”.
Under veckorna i Greklands
övärld har jag läst Harry Månsus
”Den kosmiska katedralen” där
han utvecklar sina tankar om
människans andliga sökande,
behovet av ett öppet landskap där
flera vägar kan korsas och leda till
möten vid vägskälen.
Det är lätt att dela hans tankar
om vårt behov av att slå oss ner en
stund – där vägarna möts och dela
våra erfarenheter. Hur kan då vår
församling utvecklas som växtplats med utrymme för möten och
dialog människor emellan?
Vi finns mitt i ett växande city,
något som kanske är just vår
församlings utmaning! På vilka
sätt kan vi möta människors
behov och längtan efter andlighet?
Under höst och vår har vi haft
möjlighet att med hjälp av Alpha
pröva ett strukturerat sätt att tala
med varandra om tro och livets
frågor, att i dialog söka utforska
meningen med livet.
Alpha-grupperna har också blivit
den mötesplats som kanske fört
oss församlingsmedlemmar
närmare varandra! Förtrolighet
tränger bort de kanske oriktiga
föreställningar vi ibland gör av
varandra.
Det givna materialet och strukturen i Alpha är en trygghet och
grundförutsättning för att

människor från olika håll ska
kunna mötas i förtrolighet med
sina tankar och livserfarenheter.
Det är gott att ha ett givet material att ”luta sig emot” och så
väljer man själv hur personlig
man vill – och kan – vara. Alphas
struktur att först mätta det
primära fysiska behovet av mat i
en gemensam måltid skapar förutsättning för att lyssna till undervisning om kristen tro. Efter
undervisningen är det tid för te
eller kaffe och samtal en tydligt
avgränsad tid, något som är av
största betydelse som skydd för de
som deltar, precis som i alla andra
professionella samtal som bygger
på förtroende.
Vi som varit med i en Alpha-grupp
under höst och vår har fått vara
med om både skratt och tårar och
en känsla av närhet. Man vet
aldrig i förväg vad som kommer
att hända, hur tankar och ord
kommer och går och många dråpliga kommentarer har också
funnit sin plats.
Alla frågeställningar välkomnas. I
en varm och avspänd miljö är det
tillåtet för tvivlaren att tvivla och
för sökaren att finna sanningen.
Att börja i en Alpha-grupp är som
att ge sig ut på resa eller vandring
i okänt landskap! Spännande –
ibland mödosamt – häpnadsväckande vyer och utsikter. Allt
berikar och gör resan värd!
Vår upplevelse och erfarenhet är
att den egna kristna tron stärks
och förnyas samtidigt som
människor finner det man söker.
Alpha är en trovärdig form som
kan attrahera människor i vår tid
samtidigt som den kan sänka
kyrktröskeln.
Till hösten får de i vår församling
som vill en möjlighet att för egen
del prova att delta i en Alphagrupp!
Cathrina Östberg

RIGA-rutan
Familjen OZOLINI gästar oss i
sommar igen! Vi har vant oss vid
deras besök och har räknat in sju
medlemmar i gruppen. Nu ser
det ut att bli åtta vuxna och en
sjumånaders babyflicka. Man
undrar lite hur det går att åka
bil så långt med blöjbyten,
matningar o. dyl. Anledningen
till ökningen är att Peteris,
cellisten, har gift sig med Agate
och dom har fått en dotter. Agate
är också cellist. Vi får väl se, om
hon kan vara med och spela!
Dom anländer lördag kväll 17
augusti, och vi tänker oss en
konsert i Centrumkyrkan 18
augusti kl. 18.00.
Gör ditt bästa för att komma och
lyssna. Varje år har dom blivit
bättre, så jag lovar att ett besök
lönar sig! Det här är ett tillfälle
att ta med någon vän, som
kanske inte brukar gå till
kyrkan.
I juni åker Bernt och Lillemor
Appelvang med Åke och mej till
Riga. Vi sjunger då i vår vänförsamling Seminariekyrkan på
gudstjänsten. Det uppskattas
väldigt och vi får en chans att
träffa lite vänner. Självklart tar
vi med en hälsning från vår
församling!
Glöm inte att du kan hjälpa våra
vänner i Riga genom att sätta in
en slant på vår församlings
konto och skriva ”Riga”. Pengarna går till den sociala fonden,
som hjälper dem, som har det
svårast ekonomiskt.
Ta gärna med pastor Edgars
Godiņš i dina förböner! Och
församlingen förstås!
Gunilla Skogwik
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Rapport från en konferensbesökare
De gånger jag åkt på konferens
har jag gjort det med en känsla av
att kunna vara med och påverka
vårt samfund. I Karlstad var det
två frågor som tog mycket tid i
förhandlingarna nämligen
ekonomin och namnet! Beslutet
om ekonomin får ni läsa när protokollet kommer ut, när det gäller
namnet blev det efter diverse
omröstningar till slut ”Equmeniakyrkan” som vann överväldigande. Under fredagsförmiddagen
fanns det möjlighet att gå runt på
”påverkanstorget” och diskutera
samt skriva in synpunkter i olika
frågor, som t.ex. om att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i
svensk lag, här skrev vi alltså in
de synpunkter som fördes fram på
vårt församlingsmöte.
Temat för konferensen var
”Berätta tro” och som morgonandakter gick vi på berättarseminarier med olika ämnen och
samtalsledare. En bibeltext var
knuten till varje seminarium där
först samtalsledaren berättade
och sedan gavs det tid till egna
funderingar och om man ville så
delade man dessa med övriga.
Det fanns ett tiotal lunchföredrag
att lyssna på och jag valde ett om
”Andligt ledarskap – generationer
möts” med Anna Kettner från
Kristen och Kvinna och Magnus
Sternegård från equmenia. De
talade om hur vi tar hand om nya
medlemmar och våra ungdomar
där alla generationer behövs. Jag
tyckte det var så bra och skulle
önska att fler fick möjlighet att
lyssna. Kanske
skulle vi tillsammans med andra
kyrkor i stan bjuda
in dem?
Under pauser och
vid fikastunder dök
det upp välbekanta
människor att
växla några ord
med t.ex. två gamla

missionsföreståndare och vår
nuvarande kyrkoledare, som vi
hälsade välkommen till Norrköping den 15 september. Men också
människor jag aldrig träffat som
det visade sig att jag hade en
anknytning till och det är ju alltid
trevligt.
På kvällarna var det, som brukligt
är, gudstjänster. Denna gång i en
ishall! I år var det ingen internationell stjärna som talade utan på
torsdags- och fredagskvällarna
var det två yngre pastorer som
predikade om att möta och följa.
Några ord som fastnade var Gästfrihet-Diakoni-Karismatik.
Nästa år är kyrkokonferensen i
Stockholm. Sikta in dig på att ta
över stafettpinnen att vara ombud
för vår församling så kan du få
chansen att tala inför cirka
sjuhundra ombud som lyssnar på
dig! Men kom ihåg att vara väl
förberedd, det är lätt att komma
av sig och ingen lyssnar på
svammel.
Johan Svärd
ombud för Centrumkyrkan

I huvudet på en hemkommen
konferensdeltagare
Jag har börjat smälta besöket i
Karlstad som ombud och vet att
nästa år så blir det Stockholm men
sen då. Är det dags för Norrköping
sedan, vi är ju minst sex Equmeniakyrkor i kommunen. Om alla
samarbetar ska det väl gå även om
det är mycket jobb men vi får ju
chansen att synas.
Johan Svärd

Loppisen – hur gick det?
Förra året pratade Claes Jönsson
och jag om loppis i kyrkan. Ingen
av oss hade ork då, men vi
bestämde oss för våren 2013.
Claes visste att det fanns saker,
som borde rensas bort från
kyrkan. Jag hade många som ville
skänka saker.
Jag tror man måste vara lite
galen, om man kör igång loppis,
för det är ett hästarbete! Men
församlingen hyser både ardennerhästar och ponnyar kan ni tro.
Och också vänner till församlingen. Minst 25 personer arbetade med hämtning, sortering,
prissättning, uppackning, försäljning, nerpackning, städning och
bortforslande av rester till
Bra&Begagnat. Dessutom
ordnades ett extra torgkaffe.
Det som kändes så roligt var att
allt flöt så fint. Claes och jag har
inte suttit i en massa sammanträden, och trots att vi inte vetat
exakt hur många personer, som
skulle komma och hjälpa till, så
har det bara fungerat. Och resultatet blev drygt 14 000 kronor på
själva loppisen. Serveringen gav
drygt 5 000 kronor. Det tillfaller
församlingens musikverksamhet
och barnverksamhet.
Till alla fantastiska medhjälpare
för det här jippot vill Claes och jag
säga:
TACK alla ni som hjälpte till så
fint! Och tack alla som skänkt
saker!
Jag är säker på att också
Bra&Begagnat blev glada över det
som dom fick.
Kanske vi inte har loppis nästa år,
men sen kanske ... Och vi har lärt
oss en massa saker att ändra till
nästa gång!
Gunilla Skogwik
Två damer tackar ungherrarna för
hjälp med hemtransport av stolar.
Bild: Billy Josefsson
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Renovering av Café
Vetekornet och församlingssalen
Hösten 2011 började vi i caféutskottet att prata om en upprustning av Vetekornet och
”församlingssalen”. Under vintern
bildade vi en grupp som skulle
fundera på renoveringsbehoven.
Gruppen bestod av Åke Skogwik,
Åsa Disefjord, Johan Öhman
Monika Svärd, Sune Kidblad och
Ulla Arvidson. Vi samlades en
kväll och sprutade ohämmat idéer.
Åke tog på sig att göra en första
ritning efter alla våra önskemål.
Gruppen träffades några gånger
under våren och när vi tyckte oss
ha ett bra förslag bad vi att få
komma till förvaltningsrådet och
visa upp detta. Efter den träffen
fortsatte vi vårt planerande och
efter sommaren utökades gruppen
med Gunilla Blomqvist. En ”färggrupp” bildades med Kerstin
Jönsson, Åsa, Gunilla och Ulla.
Vår önskan var att vi skulle göra
renoveringen under sommaren
2013 och den 1 mars kom det förlösande mailet från styrelsen med
budskapet ”Maxa planeringshastigheten” och det gjorde vi.
Planen är att renoveringen börjar
i ”församlingssalen” med tillhörande kapprum den 27 maj. Den 5
juni stänger Vetekornet för
sommaren och därefter påbörjas
den resterande renoveringen.
Rivningsarbeten och förarbeten
görs av frivilliga under ledning av
Sune och Johan. Det mesta av

byggarbetena gör Bygg GG under
ledning av Åke. Det som kommer
att göras är att all golvbeläggning
byts och alla väggar målas. Städrummet vid ”församlingssalen”
görs om till toalett och Åsas nuvarande kontor bli nytt städrum. Ett
nytt litet kontor till Åsa byggs där
kaffedisken står i dag. Serveringsdisken flyttas fram i lokalen och
placeras på golvet framför serveringsluckorna. Den förlängs med
en lång avställningsyta. Nuvarande serveringsutrymme byggs
om till ett pentry. Pentryt blir tillgängligt för personal och grupper.
Vikväggen får en ny golvskena och
flyttas ca 20 cm in mot ”församlingssalen” så att den förhoppningsvis blir lite mer
lätthanterlig. Dörrarna till kök
och diskrum byts ut till svängdörrar. Köket kommer att totalrenoveras. ”Handduksväggen” rivs
och ersätts av en ”köksö” med
mycket skåp. Serveringsluckorna
ersätts med glas och en ny
öppning till diskrummet görs. Vid
diskmaskinen byggs en ny avlastningsbänk. I köket byts alla skåp,
bänkar och vitvaror och golvet får
en halkfri matta. Podiet byggs ut
och kommer att rymma flera sittplatser men också vara flexibelt
för många medverkande. Ett nytt
elektroniskt piano är redan införskaffat och placeras på podiet.
Alla furustolarna är redan
omklädda av en energisk grupp
som träffats tre måndagseftermiddagar. Cafémöblerna kompletteras med bord och stolar som har

skänkts, hittats på vindar och
källare eller inhandlats på loppis.
Cafépersonalen ser med glädje
fram emot en ny och fräsch arbetsplats och vi tycker alla det känns
spännande och roligt nu när vi är
igång. Ett nytt Café Vetekornet
öppnar den 22 juli 2013.
Ulla Arvidson

Förändringar i Centrumkyrkans omgivning
Spinnrocken
Bygget i Lundbergs kvarter
Spinnrocken pågår för fullt. 112
nya hyresrätter ska vara inflyttningsklara till våren/sommaren
2014. Det blir även affärslokaler i
bottenvåning. Byggnaden
närmast kyrkan blir 5 våningar
hög medan den högsta byggnaden
i hörnet Hantverkaregatan-Kristinagatan får 7 våningar. Volymen
blir betydligt mindre än den som
redovisades i de ursprungliga
planerna.

Översiktsbild

’Tapetserare’
arbetar på
församlingsvåningen,
Foto: Göran
Strömberg
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Apoteksbyggnaden på
Tulpanen 18
En ny detaljplan har tagits fram
för att möjliggöra ytterligare yta
för handelsverksamhet, kontor
och boende inom kvarteret
Tulpanen. Ändringen gäller ett
område mellan kyrkans fastighet
och Hantverkaregatan. Den gamla
apoteksbyggnaden ersätts av en
ny med bl.a. Systembolaget som
ny hyresgäst i bottenplanet.
Planen tillåter 5 våningar men
Lundbergs kommer att nöja sig
med 2 våningar. Apoteksbyggnaden ska vara riven vecka 27.
Pålningsarbeten kommer att
påbörjas efter sommarens semesterperiod. Husbygget och övriga
anläggningsarbeten ska vara
klara under 2014.
Den obebyggda ytan mellan
kyrkan och den nya byggnaden får
en torgliknande karaktär som ska
tillåta fortsatt tillfart för varutransporter och parkering för vår
fastighets behov. Passagen till
Hantverkaregatan mellan nuvarande byggnader upphör. Vi kan
förvänta oss ökad gångtrafik förbi

Bibeln, ett redskap för att
närma sig Gud och livet
”Damm på din bibel är rost i din
själ, följer du ordet så går det dig
väl”. Det är en sångstrof som följt
mig sedan barndomen, men inte
på ett positivt sätt. Där fanns en
lagiskhet, ett moraliserande, ett
skuldbeläggande jag hade svårt
att klara av.
När jag lyssnade till Rikard Roitto
gav han mig nya infallsvinklar på
bibelläsandet och dess betydelse.
Bibeln har under århundranden
tolkats på olika sätt mycket beroende på omständigheterna runt
omkring oss.
Han gav oss några exempel på vad
texterna kan ge oss:
Igenkänning. Hur kan vi känna
inför åldrandet? Exemplet han tog
var ur Pred. 12:1-7 ”Tänk på din

kyrkans gård via den nya torgbildningen. En förbättrad gårdsmiljö
på vår egen fastighet kan vara
intressant både för LE Lundbergs
och församlingen. Detta förutsätter dock andra lösningar för
sophantering och parkering.

Olai Kyrkogata

Grundförhållanden
Vi har problem med att träpålarna
under kyrkobyggnaden inte mår
så bra p.g.a. för låg grundvattennivå. Det är en fråga som vi tagit
upp i samband med planarbetena
för kv. Spinnrocken och ”Apotekstomten”. Lundbergs har hjälpt oss
skapare i din ungdom, innan de
onda dagarna nalkas, de år som
ingen glädje har att ge”.
Moralisk eftertanke. Vad är det vi
strävar efter i livet? Upp 18:11-17
”På en enda timme har all denna
rikedom ödelagts”.
Kaos. Hur upplever du livet och
närheten till Gud, då kaos råder i
ditt liv? Ps 13 ”Hur länge skall du
glömma mig? ... Jag litar på din
godhet, mitt hjärta skall jubla över
din hjälp”.
Det är viktigt att bibelns texter
tolkas så att de blir livgivande och
är ärliga. Det kräver mycket
tankearbete och kreativitet att
tillämpa texterna på våra liv. Vi
kan inte förkasta allt som är
besvärligt i texterna.
Vad kan gå fel i bibelläsandet
enligt Rikard Roitto? Bibeln som

med provtagningen av en påle på
gårdssidan och har även lovat att
ordna en möjlighet att följa eventuella ändringar av grundvattennivån inom kv. Spinnrocken.
Behovet att infiltrera regnvatten
till grundvattnet kommer att
beaktas vid anläggandet av torgutrymmet. Med samma syfte
planerar vi att ersätta en del av
asfaltbeläggningen på gården med
gatsten.
Den expert på NCC som jobbat
med grundförstärkningen till
Teatern har vid ett besök i vår
fastighet bedömt att det inte var
någon överhängande fara med
sättningar och menade att det
knappast fanns fog för någon oro
idag. Han påpekade dock att det
skulle vara värdefullt om vi kan
friställa och kontrollera ytterligare några pålar mot Olai Kyrkogata. Han ansåg även att vi bör
samla upp takvatten och leda ned
det under huset både på gatusidan
och gårdssidan på samma sätt som
man gjort vid Teatern.
Ingvar Arvidson
auktoritet kan bli en förtryckande
lagbok. Alltför vild kreativitet i
läsningen kan göra att vi tappar
kontinuitet med traditionen. Det
finns alltid en fara att vi identifierar oss med fel bibeltexter, så
att de inspirerar i en destruktiv
riktning.
En av de frågor vi fick att ta ställning till var: Vilken bibeltext har
speciellt varit dig till hjälp i livet?
Tänk efter. För mig var det inget
svårt att svara på den frågan.
Texten ”Leran i krukmakarens
händer” (Jer. 18:1-6).
Hur är min, din och vår församlings inställning till att använda
bibeln i vårt arbete i församlingen? Kanske behöver vi jobba
mer med bibeltexter för att
utforma vår teologi och vårt praktiska arbete?
Gunilla Arlinger

2 juni – 1 sept 2013
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JUNI
2 sön

9 sön

16 sön

20 tor
21 fre

23 sön

30 sön

JULI
7 sön

14 sön
21 sön

11.00

11.00

11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Skolelever från Haga

Nattvardsgudstjänst med bibelutdelning
Predikan: Margaretha Rudén
Ungdomarna medverkar
Sång: Barbro och Birgit Fjällgård
Kyrkkaffe

11.00

11.00

11.00

11.00

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill R Eriksson

Gudstjänst
Predikan: Magnus Carrö
Musik: Bertil From
Kyrkkaffeutfärd till fam. Appelvang i
Söderköping

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ulf Krusell

Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Kyrkkaffeutfärd till Väsby sommarhem

19.00

17.00

18.00

11.00

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson
Vi klär midsommarstången på Väsby
sommarhem
Midsommarfirande på Väsby
Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och vuxna
Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri under hela kvällen

11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Annika Backström

28 sön

19.00
11.00
19.00

Kyrkkaffeutfärd till Gun och Lars-Åke Johansson
Sommarmusik i Immanuelskyrkan

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sommarmusik i Immanuelskyrkan

Våffelcafé
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffeutfärd till fam Skogwik, Lilla Mariehof
Sommarmusik i Immanuelskyrkan

11.00
18.00

Gudstjänst på Getsjötorp
Sommarkvällsmusik
Musik: Familjen Ozolini från Lettland
Andakt: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sommarmusik i Immanuelskyrkan

11.00

19.00

11.00

19.00

AUGUSTI
1 tor
14.00
4 sön 11.00

11 sön

18 sön

25 sön

Ny-fiket: Cafégudstjänst – Vetekornet2.kom!
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bertil From
Kyrkkaffe
11.00

SEPTEMBER
1 sön

13-15

Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Rikard Roitto
Sång: Kören
Kyrklunch
Seminarium med Rikard Roitto En biblisk
församling på 2010-talet? Hur kan vi låta Nya
testamentets visioner av församlingen forma vår
församling?

Med reservation for eventuella förändringar.
Titta på Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Kirsten Sörensen
Karin Gårdman
Ingemar Söderén
Gunnar Asserhed
Eshrat Ghobadpoor
Berit Emilsson
Georgette
Nidikumama
Nadima Aziz
Gunnel Kurtti
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Ekonomirapport

Församlingens offerdagar

16 juni
17 juni
26 juni
28 juni
30 juni
12 juli
5 aug

För årets fyra första månader
ligger insamlade medel (kollekter,
stående överföringar, kyrkoavgift
etc) på nästan samma nivå som
2012. Kostnaderna för den
allmänna verksamheten ligger
lägre i år och resultatmässigt är
den delen av vår verksamheten
ungefär i balans.

1 september Samlingssöndagen

50 år 24 aug
60 år 24 aug

Kostnaderna för värme och el har
hittills i år varit betydligt högre än
förra året. E.ON har ändrat sina
debiteringsprinciper, och vi följer
noga upp om detta kan förklara
något eller om det främst handlar
om en lång och kall vinter. Detta
drabbar både Café Vetekornets
och fastighetens ekonomier –
caféet står ju för 20% av kostnaderna för värme och el. Bortsett
från februari har Café Vetekornet
gått med överskott och samlat är
resultatet hittills ett överskott på
knappt 7 000 kr.

80 år
93 år
75 år
70 år
60 år
70 år
50 år

HEMGÅNGNA
Sven Ohlsson
född 13 augusti 1918
död 12 mars 2013
Aina Axelzon
född 15 september 1928
död 26 maj 2013

UTGÅNGNA
Anita Masson

STUDENTEN
Karin Lindberg
Rebecka Svärd
Jakob Magnusson
Catrin Petersson
Elisabeth Sonar
Ylva Lindahl

VIGDA
Den 18 maj i Centrumkyrkan
Henric de Koster och Siân
Petersson.
Nu heter båda de Koster

Semestrar 2013
Expeditionen
Margaretha Rudén v26–v28, v30
Siw Johannesson v27–v31
Liz McGuire avslutar sin tjänst
v28
Café Vetekornet
Café Vetekornet är stängt för
ombyggnad v24–v29.
Personalen har semester v25–
v28.
Jourtelefon
Under veckorna 27–28, 30 då
expeditionen inte är bemannad
kan församlingen nås på tel. nr.
070-222 22 88.

Fastighetens ekonomi återspeglar
ännu tydligare de ökade kostnaderna för värme och el och det
ackumulerade
underskottet uppgår
till ca 25 000 kr vid
april månads slut.
Ekonomin för Barn
och Ungdom och för
Väsby sommarhem
uppvisar mindre
underskott som
brukar räta upp sig
senare under året.
Stig Arlinger, kassör

Midsommarfirande
21 juni 2013
Väsby
sommarhem

17:00 Midsommarstången reses
Dans kring stången
Ev lövskrindefärd
efter dansen
19:00 Tillsammanstimme
Servering
och lotteri
hela kvällen

ADRESSKALENDERN
Jacobsson
Margareta
Gymnastikgatan 12 lgh 1503 John-Olov
602 39 Norrköping
011 33 70 02
jom.jacobsson@hotmail.com

Välkommen önskar
Centrumkyrkans församling i Norrköping
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Ungdomssidan
för människor att hitta tid. Viljan
finns ...

Evelina frågar...
Vad tänker du om framtiden?

Vilka råd skulle du vilja ge till
nästa ungdomsledare?

Den 15 juli slutar vår ungdomspastor Liz McGuire sin tjänst hos
oss för att flytta till USA.
Blev arbetet hos oss som du hade
föreställt dig?
Ja, men bättre. Jag har fått
möjligheten att arbeta mer med de
vuxna i församlingen, inte bara
med ungdomarna. Stödet från
församlingen var större än jag
hade föreställt mig.
Vad har varit roligast?
Det har varit så många roliga
uppgifter och erfarenheter. Att
predika, mitt och ungdomarnas
arbete med flyktingungdomarna
från Marieborgs folkhögskola och
arbetet med våra ungdomar. De
kontakter jag fått med många i
församlingen.

När det gäller ungdomarna och
barnen: Träffa dem och acceptera
dem som de är. Det är viktigt för
dem att känna sig trygga och att
det finns någon som lyssnar på
dem. Det är viktigt att de får hitta
sin egen väg till tron.

Catrin
Petersson

Hur har jobbet påverkat dig?
Jag kan svenska bättre! Jag
känner mig säkrare. Som pastor,
som lärare, som kvinna och som
person. I stegrad viktighetsordning.
På vilket sätt har jobbet här skiljt
sig från samma uppgift i USA?

Jag ser fram emot framtiden, men
samtidigt är det lite läskigt att
växa upp och flytta utomlands.
Det kommer utmana mina
matlagningskunskaper! Just nu
tänker jag bara på den framtiden
som ligger nära, resten får komma
som den vill.

Den största skillnaden är att det
är en egen verksamhet. I USA var
jag ordförande i ungdomskommittén och träffade dem som
gjorde jobbet, så att säga. Här
arbetar jag själv direkt med
ungdomarna. I USA är det mer ett
chefsjobb, här är det vi – ett team.
En del av BU. Det är bra!

Karin
Lindberg

Tack, Liz!

Vad har varit svårast?

Göran Strömberg

Att få andra vuxna att delta i
arbetet. Med Löfteslandet har det
varit bra, tycker jag. Det är svårt

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

Det jag tänker om framtiden är väl
att jag hoppas på att komma in på
någon av utbildningarna jag sökt.
Om inte så tänker jag flytta till
Norge en period för jobb!

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
Tel: 072-228 22 88
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-393 82 88

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

Manusstopp
nästa nr:
18 aug 2013

