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Julevangeliet
Snart kommer julevangeliet att läsas i både katedraler och
stugor runt omkring på hela vår jord. Den här gången när jag
läser så kommer texten närmare.
Vid samma tid höll kejsare Augustus folkräkning i hela kejsardömet. Det var första folkräkningen med Quirinius som
ståthållare i Syrien. Alla blev tvungna att åka till sina stamfäders hemstäder och prickas av. Alltså fick Josef resa från
byn Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen på
grund av folkräkningen, eftersom han var ättling till David.
Maria hans fästmö, som väntade barn, for med. Medan de var
där blev det dags för henne att föda. Hon fick en pojke, sitt
första barn. Hon lindade in honom i en filt och lade honom i
en krubba med hö, för de hade inte fått plats inne på värdshuset" (Lukas evangelium kap. 2).
Texten är hämtad från en lite mer modern översättning av
Nya testamentet (The Message).
Syrien nämns här. Nyligen hälsade vi flera nya vänner in i
församlingen alla från Syrien. Damaskus är en annan plats
som omnämns i bibeln. Därifrån kommer flera av våra vänner. Plötsligt blir orden och platserna mer närvarande och
historien liksom stiger in i nutiden. Det är fascinerande. Hela
bibeln är fylld av årtal, platser och kungar m.m. som vi också
kan läsa om i historiska böcker.
Bibeln är ingen sagoberättelse som utspelar sig i en fiktivvärld. Bibeln berättar om människan och Gud. En livsberättelse där också jag kan identifiera mig med människor och
känna igen mig. Det är en bok som beskriver hur det är att
vara människa. Den berättar om olika livssituationer och betingelser och sätter in oss i ett sammanhang. Vårt liv blir en
del av berättelsen om att vara människa och finnas till här på
jorden. Den berättar att det finns en mening att vi finns till.
Att vi är kända av Gud. Att han har omsorg om oss.
När Jesus föddes började vår tideräkning som vi har nu. Idag
är det alltså ungefär 2017 år sedan Jesus föddes i Betlehem.
Detta kallas den gregorianska tideräkningen. Nu läste jag i
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Genom åren har vi i Soon Gospel
lärt känna varandra riktigt bra,
bland annat genom alla de körresor vi gjort tillsammans. Vi har
varit i Slovenien, två gånger i
Lettland och på Gotland. I Slovenien och under andra besöket i
Lettland så har vi även sjungit
tillsammans med en annan kör,
körer som också kommit och
besökt oss och deltagit under
kulturnattskonserter. Årets destination för körresa var alltså
Malta.
Tisdag 17.e oktober
Det var kolsvart ute när klockan
ringde, det var inte ens morgon,
det var fortfarande natt. This is
the day. Och jag hade inte försovit mig. För den som såg oss
under kulturnatten kanske
minns att startscenen för vår
konsert handlade om just det, att
jag och Tinna hade försovit oss.
04.20 avgick flygbussen och någon timma senare var vi framme
på Skavsta, ute var det fortfarande kolmörkt. En säkerhetskontroll och en flygresa senare
landade vi på Malta. Första da-

Julevangeliet—fortsättning
från sidan 1
en tidning att i brittiska skolor
vill man ta bort uttrycket BC
(före Kristus) och AD (Guds år.)
Men det intressanta är att de
nya termerna BCA (ungefär före
vår tid) och CE (ungefär vår tid)
utgår fortfarande från Jesu födelse som en navigeringspunkt.
Inkarnationen - att Gud blev
människa det är det vi firar i jul.
Varför valde Gud denna väg?
Kärlekens väg är svaret. "Så älskade Gud världen att han gav
den sin ende son för att de som
tror på honom inte ska gå under
utan ha evigt liv". Johannes
evangelium kap. 3.
Gud såg att vi var på väg bort
från honom bort från bestäm-

Dagbok från Malta
gen bjöd mest på lugn, sol, bad
och kaffe.
Onsdag 18.e oktober
Vi vaknade till en varm dag och
efter frukost begav vi oss till
Marsaxlokk, en stad på den sydöstra sidan av Malta. Malta är
en relativt liten ö. På en yta som
motsvarar lite mindre en än
fjärde del av Öland och med en
befolkning på drygt 430 000 invånare består praktiskt taget
hela Malta av olika städer som
går in i varandra. Som besökare
märker en knappt när en byter
stad. Efter lunch tog vi en promenad till St Peters pool, en
badplats för den lite mer våghalsiga. Vid St Peters pool finns
möjligheten att hoppa från klippor rakt ner i ett turkostblått
vatten. Får oss lite fegare (och
badkrukor) fanns en liten nedgång för att ta sig ner i vattnet.
Torsdag 19.e oktober
I dag ringde väckarklockorna så
där obehagligt tidigt hemma i
Sverige hos alla de körmedlemmar som inte hade tagit sig till
melse att vara människor som
han skapat oss till. Han visste
att vi skulle gå under utan honom.
Därför valde han att bli människa för att möta oss där vi var.
"Om tillvarons eget hjärta har
öppnat sig och sagt "jag älskar
dig"- vad kan du mer begära? ...
Du kan få knyta åter livsnerven"… skriver Signe Rudberg.
Du är älskad, du är utvald av
Skapelsens Herre som kommer
till oss som ett litet barn.
Välkommen till våra gudstjänster och samlingar under advent
och jultid. Här kan du höra mer
om den spännande berättelsen
som också handlar om dig och
mig.
Pastor Margaretha

Malta på tisdagen. Vi andra vaknade till en ny varm dag. Efter
frukost tog jag och Tinna en promenad planlöst runt i Sliema och
råkade hamna i St Julians som
är staden som ligger bredvid
Sliema. I dag hade vi även en
inbokad sightseeing med båt för
att upptäcka de vikar där
Sliema, Valletta och ett gäng
städer till ligger. Helt enkelt se
det av ön som enbart går att
upptäcka från vattnet. Som
bonus fick vi en historielektion
över Maltas historia samt titta
på lyxbåtar för fantasisummor.
På eftermiddagen hade vi vårt
första rep inför fredagens konsert. Vi åkte den lilla båten som
går mellan Sliema och Valetta
för att i gemensam trupp ta oss
till St Andrews Scottish and
Methodist Church. Det blev en
lång dag för alla de körmedlemmar som gått upp i ottan hemma
i Sverige.
Fredag 20.e oktober
Konsertdag. För flera av oss började dagen med bad och sol. Efter lunch var det flera som åkte

Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i
Norrköping är en del av
Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari
2012 beslutade Norrköpings
Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping
att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill
delta.
Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.
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in till Valletta för att besöka St
Johns Cathedral, helt klart en
upplevelse.
Eftermiddagen och kvällen tillbringades i St Andrews Scottish
and Methodist Church igen.
Först med ett genomdrag och
sedan konsert. Konserten gick
bra, uppenbarligen gick vår dramatiserade körkonsert hem även
hos den maltesiska publiken.
Lördag 21.a oktober
Hemfärd. För några av oss var
planen att ta oss till Mdina, den
första huvudstaden på ön. Men,
kollektivtrafiken på den här ön
går lite när den känner för det.
Själva bussresan kan också variera lite i tid. Så, när väl bussen
kom visade det sig att det var
fullt och chauffören vill inte
släppa på typ tio körsångare från
Sverige. Utan vi blev hänvisade
till nästa buss. Det kom ingen
nästa buss inom 30 minuter så
som busschauffören hade sagt.
Efter nästan 1,5 timma gav vi
upp. Dessutom började behovet

av kaffe smyga sig på. Jag och
några andra begav oss till Valletta i stället. Fram på eftermiddagen var det dags att böjar ta
sig till flygplatsen för hemresa.
Vi landade på ett mörkt och kallt
Skavsta med nya roliga minnen
från en körresa.
För att summera detta köräventyr så kan jag säga att allt löser
sig i den här kören. Typ som när
någon lyckas bli borttappad på
en buss, när en annan stukar
foten ganska ordentligt och ska
dessutom dansa och en tredje får
migrän på själva konsertdagen.
MEN, allt löste sig. Vi repade in
två nya dansare som aldrig behövde hoppa in, foten mådde
bättre och migränen hade släppt.
Den borttappade kom tillbaka i
god tid innan planet skulle gå.
Kaffet på Malta är helt okej och
det finns fantastisk god falafel, i
alla fall på de falafelställe där vi
typ lyckades bli stammisar.
Maja Engström

Konsert med Soon Gospel på Kulturnatten, som inkluderade bl a
bussresa, folkdans och lägereld.
Foto: Henric de Koster

Foto: Agnes Karlsson, Elisabeth
Sjödin, Anders Wikström, Lena
Hägle
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Församlingsplantering och
Bibelpodden
Vi heter Hemen och Irena Derki
och för ungefär sju år sedan när
vi levde i Katrineholm började
en längtan och en kallelse att gro
i våra hjärtan om att få vara
med och starta en ny församling
i Norrköping. Som katrineholmare är Norrköping ofta ens andra
hemstad och det var hit vi kom
om vi ville shoppa eller bara ha
lite mer puls.
Men det dröjde tills i år innan vi
tog steget och nu är vi äntligen
här. Tillsammans med Equmeniakyrkan och vår moderförsamling Elimkyrkan i
Eskilstuna tar vi ett nytt initiativ som förhoppningsvis kan
bli en ny kyrka med tiden.
Vi kommer hålla till i Strykjärnet (Arbetets museum) med start
4 februari 2018 vilket känns
väldigt spännande och en öppning som vi tror Gud ligger

bakom. Läs gärna
mer på vois.se.
Personligen brinner
vi för att nå sekulära
människor med
evangeliet och att
hjälpa människor att
upptäcka och förvalta sina gudagivna
gåvor.
När vi flyttade till
Norrköping för ett år
sedan startade vi
Bibelpodden som
idag är en av de populäraste kristna poddarna i
Sverige. Det var något som vi
inte ens i vår vildaste fantasi
hade kunnat ana. Vi är tacksamma och ödmjuka inför uppgiften. Om du vill lyssna så gör
du det på bibelpodden.se.
Det har betytt oerhört mycket
för oss att ha blivit så väl mottagna och välkomnade av er i
Centrumkyrkan. Be gärna för
oss att allt går bra!

När dina ord öppnas, ger de ljus
och förstånd åt enkla människor.
Psalm 119:130

Solistkvartetten
En musikalisk höjdpunkt under
den gångna hösten blev det när
Solistkvartetten gästade vår
kyrka i oktober. De fyra sångarna, Owe Gotting, Lage Wedin,
Sten Bäckman och Anders Andersson levererade ett strålande
framförande i en mycket varierad repertoar. De ackompanjerades på ett överdådigt sätt av pianisten Hans Carlén. Men musiken var ändå inte det viktigaste.
Konserten hölls till förmån för
Läkarmissionen. Anders Andersson presenterade sångerna men
berättade också vad Läkarmissionen var. Jag citerar något av
vad han sa:

olika ändamål av humanitär art,
främst i Afrika.

Läkarmissionen startade 1958
och är en fristående stiftelse. Projekten genomförs av lokala partners. Varje år förmedlas ca
hundra millioner kronor till

Noteras kan att vi denna gång
nådde långt utanför den närmaste kretsen. Många bland åhörarna kom från andra kyrkor
och några, som inte är knutna

till någon kyrka alls kunde vi se.
Vi var åtskilliga som blev märkbart berörda av både sången och
det talade budskapet denna
kväll.
Bengt Gårsjö
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13 lö

DECEMBER
3 sö 11.00

Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Soon Gospel, medlemmar ur
Förenade Brass
Kyrkkaffe

4 må 14.00

Måndagsträff
Inför advent och jul

5 ti

18.00

Vardagsmässa

7 to

18.30

Språkcafé

9 lö

10.00

Torgkaffe

5

18.00

Konsert med Lars Arvidson och
Sten Beckman

14 sö 11.00

Missionsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Parmis Etezadpoor och Lena Hägle
Kyrkkaffe

13.00

Equmenia Centrumkyrkan Norrköpings årsmöte

18 to

18.30

Språkcafé

20 lö

10.00

Torgkaffe

21 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Cattrin Wigge
Små frön
Kyrkkaffe

Språkcafé julkalas

25 to

18.30

Språkcafé

10.00

Torgkaffe

27 lö

10.00

Torgkaffe

15.00

Familjescout på Väsby sommarhem
Reflexspårning och korvgrillning

28 sö 11.00

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Små frön
Kyrkkaffe

31 on 19.00

MITTi i Café Vetekornet
Kyrkan på torget - samtal om kristen tro i en sekulär tid
Talare: Joel Halldorf

10 sö 18.00

Christmas Carols
Julens sånger och bibelläsningar
på engelska
Kyrkkaffe

14 to

18.30

16 lö

17 sö 11.00

Vi sjunger in julen
Predikan: Margaretha Rudén
Norrköpings Vokalensemble
Förenade Brass
Kyrkkaffe

19 må - 22 to 13.00-16.00
Julmusik i Vetekornet med
Henric de Koster
24 sö 11.00

Julbön i Immanuelkyrkan

MITTi

25 må 8.00

Juldagsmorgon
Familjen Karlsson
Julottekaffe. Tag med av ditt julbröd

31 sö 16.00

Nyårsbön i Immanuelkyrkan

Det är rubriken för ett antal temakvällar, som
Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan bjuder in
till under våren. En onsdagkväll i månaden har vi
bett en gäst komma och ta upp en fråga ”mitt i livet”, alltså något som berör människor just där de
är. Vi är växelvis i Café Vetekornet och Immanuelskyrkans församlingsvåning. Vi tror på en inbjudande samtalsmiljö, där servering ingår. Det blir
en entré på blygsamma 50 kr, som inkluderar enkelt fika. Startkväll är den 31 januari på Vetekornet, då Joel Halldorf bestämmer temat. Han är
lektor i kyrkohistoria på Teologiska Högskolan, ledarskribent i tidningen Dagen och medarbetare på
Expressen Kultur.

JANUARI
1 må 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Henric de Koster

6 lö

Julfest – knytkalas med kaffebröd

15.00

7 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Magnus Carrö
Kyrkkaffe

Per Jennervall
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20 ti

FEBRUARI
1 to

18.30

Språkcafé

3 lö

10.00

Torgkaffe

4 sö 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Små frön
Kyrkkaffe

18.00

FVU:s årsmöte

21 on 19.00

MITTi i Immanuelkyrkan
med KRIS, Kriminellas Revansch
i Samhället

22 to

18.30

Språkcafé

24 lö

10.00

Torgkaffe

25 sö 11.00

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

5 må 14.00

Måndagsträffen
Per Jennervall

6 ti

18.00

Vardagsmässa

8 to

18.30

Språkcafé

1 to

18.30

Språkcafé

10 lö

10.00

Torgkaffe

3 lö

10.00

Torgkaffe

14.00

Församlingens årsmöte

11 sö 11.00

15 to

18.30

18 sö 11.00

19 må 14.00

Gudstjänst
Soon Gospel
Små frön
Kyrkkaffe

MARS

4 sö 11.00

Språkcafé
Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång och musik: Britt Eriksson
och Carin Olsson
Kyrkkaffe
Måndagsträffen
40 är i luften. Möte med människor och miljöer, Gunnar Ågren

18.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Små frön
Kyrkkaffe
Sjung min själ
Soon Gospel
Gäst: Lisa Tilling

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Alla kulturprogram i samarbete med

Lars Arvidson tolkar Einar Ekberg
Lördagen den 13 januari kl 18.00 får vi besök av
operasångaren Lars Arvidson i Centrumkyrkan.
Han kommer att sjunga ur Einar Ekbergs omfattande sångskatt och även berätta kort om
denne store kyrkosångare. Det var en hel del år
sedan vi hade tillfälle att få lyssna till Lars i
Centrumkyrkan. Han ackompanjeras av Sten
Bäckman, Linköping. Det är som vanligt fri
entré till konserten.

Den 24 september sjöng Soussan Adam och Aziz
Adam kristna sånger på arabiska i
Centrumkyrkan. med ackompanjemang av gitarr
och piano. Och en sång på farsi, så Parmis och
Ali, hur var det?
Jätteroligt. De sjunger persiska jättebra. Det var
så roligt att höra musiken. Det är så likt vår
musik. Ackompanjatörerna var så duktiga.
Foto: Göran Strömberg

Trettio år med Torgkaffe
Gemenskap träffar Mr. Vetekornet, Lars Olof, Lo, Jacobsson och
ber honom berätta om Centrumkyrkans Torgkaffe.
Att Torgkaffet kom att få musik
kl. 11 berodde på att en momsbefrielse krävde någon typ av
underhållning och musik var
enklast att administrera. Hembakat bröd och ett välkommen
vid dörren ville man ha, berättar
Lo.
”’Mr Vetekornet’, jag är inte så
bekväm med det. Att jag ofta är
den som hälsar välkommen, som
om jag ägde Torgkaffet, känns
inte så bra när jag tänker på alla
som gör Torgkaffet till vad det
är; kaffekokare, musiker, sånggrupper, serveringsfolk, planerare, städare, stamgäster och
inte minst församlingsfolk.”
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Ett annat minne med Åke
Pauldin var när han hade
sitt födelsedagskalas och
en kör från Lida kullar
gästade Torgkaffet och
sjöng Egon Kärrmans signaturmelodi. Åke hade
svårt med hörseln och bad
om mer förstärkning. Då
fuskade jag bakom honom
och sjöng tyst ’Ingenting
kan såsom sången ge ett
glatt humör som susen
gör…’ ’Nu blev det mycket
bättre’, sa Åke.”

”Vi har ju kyrkvärdar en trappa
upp, så jag tycker det är naturligt att ha det på Torgkaffet
också.”

Trettio år med Torgkaffe
bakom oss. Framtiden
då?
”Grupperna blir äldre. Vi
har färre antal Torgkaffen
per termin. Vi måste
tänka oss att det inte ska
vara så ambitiöst. Det måste
inte vara så stora program som
45 minuter. Vad vi serverar
kanske också kan bli enklare.”

”Jag är också stolt över att tillhöra en församling med en vänlig miljö och en atmosfär i sitt
café som tillåter att man är
’olönsam’ som gäst. Torgkaffet
och Café Vetekornet har satt
Vetekornet på kartan, Centrumkyrkan rider till en del på deras
renommé.”

Personal från Café Vetekornet
även på Torgkaffet?
”Har ju hänt. En poäng med
Torgkaffet är ju att församlingsfolk kommer till Torgkaffet och
träffar ’Den andra församlingen’,
de är ju i alla fall ett hundratal
regelbundna gäster. Vardagsrum
och finrum.”

Första minne som dyker upp?
”När Åke Pauldin, som bodde
nära kyrkan och ofta spelade på
Torgkaffet sa till gästerna: ’Nu
får ni sluta prata! Ni pratar väl
inte i De Geerhallen…’. Det
lärde sig gästerna.”

”Jag saknar Veckoprogrammen
på borden. Ett ljus för avlidna
stamgäster? Ljus att tända i anslutning till bönekorgen, en mer
sammanhållen plats för det här?
Idag är det ett blandat bord med
allmän info.”

”Psalmer man gärna vill sjunga.
Ett häfte med våra lättsjungna
’skolpsalmer’. (När gästande
grupper sjungit andliga sånger
har Torgkaffet sjungit med.)
Bäst är det när cafégästerna blir
inblandade i underhållningen,
sjunger med, önskar sånger och
musik.”
Torgkaffet betyder något på ett
sätt som vi kanske inte anar.
Våra gäster frågar om jag sett
och vet något om den som saknas.”
Kan vi använda köpebröd på
torgkaffet för att underlätta?
Gemenskapen är viktig!
Göran Strömberg
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Scouter i Centrumkyrkan
I samband med språkundervisningen och våra språkcaféer på
torsdagarna för nyanlända från
framför allt Syrien har vi fått
kontakt med dels föräldrar till
barn som deltagit i scouting i
Santa Mariakyrkan i Ektorp,
dels ledare från denna scoutkår.
Scoutkåren har blivit utan lokal
och när de såg att vi har en
scoutlokal men ingen scoutverksamhet frågade de om det fanns
möjlighet att hyra lokalen i källaren. Styrelsen har sett detta
som ytterligare en möjlighet att
bistå nyanlända, och här mer
fokus på barn och ungdomar.
Vi är en grupp från styrelsen och
andra berörda från bland annat
Små frön och FVU som har träffat ledarna ett antal gånger och
konstaterat att de är mycket
engagerade i sin scoutverksamhet och ytterst välorganiserade.
De har haft en samling för för-

Språkcafé
Under hösten 2017 har vi haft
språkcafé i Vetekornet varje
torsdagkväll med cirka 40-50
deltagare med blandade nationaliteter och språk, vuxna och
barn. Varje gång berättar någon
något på svenska som vi kan
samtala om. En kväll var kom-

äldrar och en andra samling för
scouterna där cirka 40 barn och
ungdomar från 8 år och upp till
övre tonåren deltog.

används för scouting igen och
räknar med att scoutkåren också
kommer att ha glädje av Väsby
Sommarhem och Asptorp för
utflykter och hajker när vädret
blir mera lockande än just nu!

Vi har nu skrivit ett kontrakt
med Scoutkåren Treklövern som
de nu heter. Från 1 november
Stig Arlinger
2017 och t.o.m. juni månad 2018
disponerar de
scoutlokalen i
källaren på fredagskvällar och
lördagseftermiddagar när detta
inte krockar med
församlingens
behov. De söker
bidrag från bland
annat Norrköpings kommun
för sin verksamhet och vi kommer därigenom
Scoutledarna tittar in på ett styrelsemöte.
att få hyra för
Foto: Billy Josefsson
lokalen. Vi gläds
åt att lokalen

munstyrelsens ordförande Lars
Stjernkvist på besök. Frågorna
var många och väl förberedda om
t.ex. bostadsbristen, svart uthyrning, arbetsmarknaden, validering av betyg.

kväll. Anneli Lindberg presenterade sitt konstprojekt för oss.

Marcus Fyrberg sjöng för oss och
med oss och dansade en annan

Välkomna

Vi inbjuder er alla till julkalas
torsdagen den 14 december
kl 18.30. Tag med era barn och
några julkakor. Tomten kommer!

Lars Stjernkvist försöka svara på knepiga frågor. Foto: Göran Strömberg

Gunilla Arlinger

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA
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FVUs Julstuga 25 nov

Valkommitten

Stort TACK till alla som bidragit
till årets JULSTUGA genom arbete i FVU, skänkta varor, arbete på julstugan och allt jobb
som lagts ned för att få denna i
hamn.

Om du inte önskar ha kvar det
uppdrag du fått i församlingen,
så är vi i Valkommitten tacksamma om du meddelar oss
snarast. Vi hoppas att du vill
vara kvar förstås!

För FVU, Claes Jönsson

Gunilla Skogwik, Gun
Johansson, Gunnar Eriksson och
Rickard Karlsson

Årsmöteshandlingar
Inför årsmötet sammanställs en
årsberättelse som ger en inblick i
allt som pågår i vår församling.
Skicka ditt bidrag (och gärna
någon bild) senast 12 februari
till sianpe@gmail.com.
Siân de Koster

NYA MEDLEMMAR
SWISH

Har du testat Swish? Det används mer och mer för att betala
till kollekten och kyrkkaffe.
Samtidigt blir det mindre kontanthantering för kyrkvärdarna.
Församlingens swish-nummer är
123 219 60 38.

Åtta nya medlemmar välkomnas till församlingen.
Foto: Billy Josefsson

ADRESSKALENDERN

MÅNDAGSTRÄFFEN
Alltid kl. 14.00
4 dec Inför advent och jul
5 feb Per Jennervall
19 feb 40 är i luften. Möte med
människor och miljöer,
Gunnar Ågren
5 mar Bo Setterling ; hans
dikter och psalmer.
Bengt Gårsjö och Margaretha Ekstrand
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Ungdomssidan

Små frön

True Travel

Små frön har redan haft terminsavslutning och
startar igen den 21 januari.

Ungdomarna i resegruppen True travel åkte nu i
september till vår vänförsamling i Riga. Där träffade vi medlemmar ur Riga-församlingen som berättade om deras arbete i kyrkan. De visade också
runt oss i Riga så vi fick se mycket av den vackra
staden. I bilden så är vi i en park i Riga.

Höstens sista gång för familjescout är 16 dec kl 15
på Väsby sommarhem, med reflexspårning och
korvgrillning.
För mer information är du välkommen att gå med i
facebookgruppen ”Familjer i Centrumkyrkan Norrköping”.

Små frön deltar i Cafégudstjänst.
Foto: Billy Josefsson

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Bg:
Bank:
Swish:
Tel:
E-post:
Hemsida:

841-4377
6591-161 094 562
123 219 60 38
070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Caféföreståndare
Åsa Börjesson
Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Linnea Sjödin

Foto: Frida L Petersson

Pastor
Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Barn- och ungdomsledare
Vakant
Expeditionssekreterare
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88
Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så
ringer vi upp så fort vi kan.
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