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Nu i vår blev det spännande att få utforska vår nya lilla trädgård.
Jag hade fått rådet av goda vänner som hade en liknande
buske som vår att klippa ner den 15–20 cm ovan jord. Jag
lydde rådet och när jag var färdig såg jag att kvar var bara en
liten stubbe, alldeles kal. Den såg gammal och nästan lite
skrumpen ut och inte tillstymmelse till skott. Det högg tag i
hjärtat: – har jag gått alldeles för hårt åt den?
Varje dag gick jag förbi och tittade på den kala torra lilla
stubben och tänkte att jag får nog gräva bort den och plantera
en annan klängväxt där. Det blev inte bättre när jag såg att
”mitt koltrastpar” flög dit och tittade och tittade som om de
inte alls kände igen sig och jag tänkte att nu missar jag den
vackra koltrastsången i vår som jag så sett fram emot.
Mina vandringar till stubben
blev en daglig rutin och så en
dag ser jag små, små prickar
på den torra, torra stammen.
Hoppet väcks – kan det vara
något på gång?
Till min stora glädje sker undret. Nu växer det och växer
och blad har börjat veckla ut
sig och jag gläder mig verkligen att jag inte behövde gräva
bort den fina klängväxten.
Tilläggas kan att jag hör koltrastens vackra sång dagligen
och ibland innan gryningen.
För mig talar Gud genom bilder. Ofta genom det jag ser i naturen.
I vintras passerade jag industrilandskapet och såg då en mås
sitta mitt i det forsande vattnet på en punkt där den hade
fäste. För mig talade den om Guds omsorg om oss mitt i det

som vi kan uppleva
som kaos. När omständigheterna kan
kännas övermäktiga
för oss.
För att återvända till
den lilla stubben som
ni också kan se på
bilden. Där allt kan
kännas dött, hopplöst, som om allt är
kört så är det inte
slutet.
Där och när vi minst
anar det kan det finnas hopp och liv.
”Känn ingen oro” sa
Jesus till sina lärjungar när han höll
sitt avskedstal till
dem.
”Känn ingen oro tro
på Gud och tro på
mig.” Johannes evangelium kapitel 14.
Du är inte ensam.
Håll ögonen och sinnena öppna.
En skön sommar önskar jag dig som läser
detta och välkommen
till Centrumkyrkan.
Pastor Margaretha
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Centrumkyrkan har under våren
varit en del av Equmeniakyrkans klimatfasta. Detta har
visat sig i församlingen på olika
sätt. På kyrktorget har det funnits en inspirationsvägg om
klimatfastan där var och en fick
skriva upp sina egna tips. Vid
ljusbäraren i kyrksalen har en
bild av jorden och samlade bibelord påmint oss om vårt hopp och
ansvar. Den 10 mars var det
gudstjänst med fokus på klimatet och efteråt föreläste Linn
Tholén om föreningen God Jord
samt sin egen resa. Sedan har en
mindre grupp bestående av
Lotta Karlsson, Anna Hellman
och Lisa Danell anordnat två
klimatkvällar i Café Vetekornet.
Under dessa kvällar har vi samlats till bön, fika och lyssnat till
några som delat sina erfarenheter. Gäster har varit ”Föräldrar
för klimatet”, Tomas Hägle,
Louise Karlsson samt Lotta
Karlsson och Marie Linbacke
som alla berikade kvällarna med
sina olika perspektiv. Vi som
anordnat detta känner stor
tacksamhet till alla som bidragit
och förundras över vilka olika
kunskaper vi besitter som församling. Att kunna samlas kring
dessa frågor och dela erfarenheter med varandra ger hopp inför
framtiden!

Soon Gospel fyllde kyrkan den
5 april när de lyfte taket med
en Sing-alongkonsert.
Foto: Billy Josefsson.

Lisa Danell

Trots eldningsförbud samlades runt 40 personer på Väsby
sommarhem på Valborgsmässoafton för att grilla och umgås.
Foto: Göran Strömberg
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Våravslutning på språkcaféet
Varje torsdag under våren har vi
haft språkcafé i Vetekornet. Vi är
30–50 personer och börjar alltid
med fika. Olika deltagare introducerar ett ämne att samtala om i
grupper. Det kan handla om EU,
natur, skatter, religion, geografi
eller musik. Vi lär
oss mycket om
varandras historia,
liv och kultur.
Språkcaféet föregås
av svenskundervisning i
grupper ledda av
Margita Månsson,
Solweig Persson,
Solbritt Granberg
och Gunilla
Arlinger. Bilderna
kommer från vår
avslutning på
Väsby Gård. Härlig
gemenskap!
Gunilla Arlinger

Foto: Stig Arlinger.

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.

Ett stort tack till ljudgruppen, här representerat av Tomas Hägle och
Hans Karlsson (med hjälp av Samuel) som sköter både mikrofoner
och projektorn under våra gudstjänster.
Foto: Billy Josefsson.

Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.
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Investeringar på gång!
Nu satsar vi!
Kära församling, vi har två
större investeringar som planeras; att anställa en efterträdare
till pastor Margaretha och att
modifiera vår fina kyrksal.
Dessa två frågor behöver energi
och tid från oss alla i församlingen och just engagemanget är en
förutsättning för att det ska bli
bra. Vi måste fundera, diskutera
och sedan välja, vilka beslutsvåndor! Här får vi lita på Herrens ledning och kloka medmänniskor som investerar tid
och energi i att driva rekrytering
och modifiering av kyrksalen.
Det är över 30 år sedan vi renoverade kyrksal och målade,
tveklöst är det dags igen. En
grupp har arbetat intensivt med
frågan, diskuterat, blivit inspirerade, ritat, suddat och ritat igen.
Ett underlag för diskussion och
de första förfrågningarna bör vi
göra hösten som kommer. Det
här är väldigt spännande då
kyrksalen kan få nya funktioner,
en del efterlängtade, en del
oväntade.
För ca 20 år sedan kom Margaretha hit till oss och plötsligt ska
hon gå i pension. Vi söker en
efterträdare, vi behöver två

Rapport från styrelsen
Under våren har styrelsen haft
två röda trådar som vi arbetat
lite extra med vid sidan av det
löpande arbetet med alla praktiska frågor.
Den ena handlar om vart vi är
på väg som församling. Vi har
samlat in tankar och funderingar vid våra egna möten samt på
församlingsmöten och årsmötet.
Den andra stora frågan har varit
den om vem som ska efterträda
Margaretha när hon går i
pension.

Information från styrelsen
pastorer för vi vill mer. Vi vill
knyta caféet än närmare kyrkan,
förtydliga profilen, vad är vi, vad
står vi för? Caféet är Centrumkyrkans vardagsrum, det kan
också vara ett steg in i vår kyrka
och gemenskap. Vi vill göra det
tydligt och enkelt att komma in i
den kristna gemenskapen.
Har vi då pengar och ekonomi
till dessa investeringar?, för det
är just vad det är, investeringar i
Guds Rike! Ja och nej, vi har
pengar men behöver ta av våra
besparingar för att det ska gå
runt. Styrelsen är ansvarig att
följa upp hur ekonomin utvecklas. Vi har också en stark vilja
att synas, verka utåt, nå yngre,
nå barnfamiljer, möta de som
åldras, möta de som står mitt i
livet, i Norrköping. Vi går i tro,
vi vill bli fler, vi har rum för fler
i vår församling och vi tror att vi
kan skapa en stabil ekonomi som
gör att Centrumkyrkans församling får fortsätta att göra
skillnad i
Norrköping.
Billy Josefsson
Ordförande

För att kunna formulera en
riktning samlades styrelsen
hemma hos Asserheds en lördag
i april med fullt fokus på dessa
frågor.
Tankearbetet har utgått från
församlingens ledord: mötesplats, gudstjänstplats och växtplats.
Undersökningen rörde både vad
vi är bra på och vad vi behöver
utveckla.
Då caféet ofta kom upp både som
något vi är glada och stolta över,
och som något vi vill ska vara

Jakten på en församlingsföreståndare
Jag har tappat räkning på hur
många möten, mailkonversationer och telefonsamtal vi har haft.
Och bönestunder. Är vi färdiga i
vårt letande? Eller måste vi
börja om?
Vi söker en andlig ledare som
tillsammans med Lisa Danell
kan ta över efter pastor Margaretha när hon går i pension i
slutet av september. Vi vill ha en
person som kan stötta styrelsen
och personalen på expeditionen
och i caféet, som också har en
rejäl teologisk grund. Vilka krav!
Vi som har jobbat med detta har
i alla fall blivit duktigare på att
veta vad vi inte vill ha.
Det är lika svårt för dem som
har sökt tjänsten. De måste
också lära känna vår församling
för att avgöra om de känner
kallelsen att ta en tjänst hos oss.
Fortsätt be för detta, så hoppas
vi att vi hittar rätt person för
församlingens framtid.
Siân de Koster
för pastorsgruppen

nära knutet till vår övriga verksamhet fick caféet ett eget tillfälle för samtal kring borden vid
församlingsmötet den 14 april.
Vi kommer fortsätta arbeta med
de tankar som kommit fram
både i styrelsen och på församlingsmöten. De är också vägledande i mötet med dem som sökt
tjänsten som pastor.
Lotta Karlsson

Programbilaga 2 juni – 1 sept 2019
AUGUSTI

JUNI
2 sö

Församlingsutfärd till konferensen i Jönköping

9 sö 11.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Pernilla Andersson
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
16 sö 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén och
Lisa Danell
Capellakören
16 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson
20 to
21 fr
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18.00 Vi klär midsommarstången på
Väsby
Midsommarfirande på Väsby
sommarhem
17.00 Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och
vuxna
19.00 Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri under
hela kvällen

23 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Familjen Ozolini
Kyrkkaffe
30 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson

JULI

4 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Christer Sjöström
Sång och musik: Margaretha Rudén
och Lars Ekenblom
Kyrkkaffe
11 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Christer Sjöström
Kyrkkaffe
18 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
25 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe
29 to

18.30 Språkcafé

31 lö

Höstuppstart på Väsby
sommarhem. Tid meddelas senare.

SEPTEMBER
1 sö

11.00 Samlingssöndag
Predikan: Peter Bernhardsson och
Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe

Peter Bernhardsson är
kyrkoledare för vår
region, Region Öst.
Han kommer att installera Lisa Danell som
pastor i vår församling.

7 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Sång och musik: Christer Sjöström
och Carin Olsson
Kyrkkaffe
14 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Krister Wos Andersson
21 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Per Jennervall
Sång och musik: Sten-Åke Sörman
och Carin Olsson
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

28 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Rikardson

Kultur- och studieprogram i
samarbete med
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En viktig roman!
”Jag ångrar av hela mitt hjärta
det där jag kanske gjort” är en
bok skriven av journalisten Eric
Rosén. Det är en bok som handlar om uppväxt, arv och ojämlika livsförutsättningar. En
skildring av ett liv med en förälder som alltid låter sitt eget
missbruk gå före familjen. Pappan missbrukar ständigt men är
aldrig våldsam. Han skildras
samtidigt som kärleksfull. Pappan blir mot sitt nekande dömd
till fängelse för att ha knivhuggit ihjäl en kompis. Själv kan
pappan inte minnas vad som
hände. Eric resonerar sig först
till förnekelse. Det finns ingen
möjlighet att hans pappa kan ha

Allt jag fått lära mig,
en bok av Tara Westover
Den här boken kom ut på
svenska tidigare i år och har fått
stor uppmärksamhet i många
länder, översatt till 28 språk.
Tara Westover är idag 32 år och
skildrar sin uppväxt i en helt
sluten världsfrånvänd tillvaro i
västra USA. Hon växte upp i en
strikt mormonsk familj som
styrdes av en dominerande far
som livnärde sig med en skrotverkstad, en mor som var självlärd barnmorska och kokade
örter och framställde salvor som
kunde bota det mesta. Skolor
och sjukhus var uttryck för
samhällets hotande övervakning. Inte förrän hon var 9 år
blev hon
bokförd
som existerande amerikansk
medborgare. Tillsammans
med sina
sex äldre
syskon
arbetade

Läs en bok!
gjort detta. Så småningom inser
han att kanske hans pappa är
skyldig, men kvar finns Eric
med frågor han aldrig kommer
att få svar på. Det finns inget
sensationslystet i Eric Roséns
berättelse om sin uppväxt, bara
en oerhört drabbande historia
om ett Sverige vi sällan pratar
om.
Under fängelsetiden fördjupas
relationen mellan far och son
med en omfattande brevväxling.
Det är ofta fina brev, roliga,
kärleksfulla och utlämnande.
Men kontakten bygger på sonens outtröttliga medberoende.
När Eric till sist förmår att
ställa ultimatum förändras
relationen för alltid. Breven

väcker
frågor inom
mig. Hur
mycket ska
man delge
sina barn?
Vad är
lagom? Hur
gamla bör
de vara för
att tåla
hela sanningen?
Boken väcker många tankar
långt efter sista sidan, om klass,
föräldraskap, kärlek, drivkrafter
och meningen med livet.
Gunilla Arlinger

hon i sin fars skrotupplag eller
hjälpte mamman med alla örter
och salvor. Kontakten med
andra människor var begränsad
till några få likasinnade. Hon
var 13 år när hon första gången
besökte ett annat barn som
faktiskt gick i skola och därmed
upptäckte något av hur mycket
hon var avskärmad från kunskap om andra människor, om
andra uppfattningar om livet,
om hur världen utanför den lilla
bygemenskapen såg ut, om
mänsklighetens historia, att
livet inte bara gick ut på att
vänta på domedagen.

vande start där med möten med
många nya och okända världar
lyckades hon fullborda sina
studier där med höga betyg vid
22 års ålder. Stipendier förde
henne till fortsatta studier vid
Cambridge-universitetet i England och Harvard i USA och en
doktorsexamen i Cambridge vid
28 års ålder. Hennes självständiga resa bort från den slutna
hemmiljön och hennes försök att
få familjen att inse hur hon
misshandlats av en av sina
bröder ledde till en brytning
med familjen, som vägrade
acceptera hennes upplevelser.

En äldre bror hade lärt henne
läsa och litteraturen i hemmet
bestod främst av Mormons bok
och Gamla testamentet. I tonåren började Tara låna andra
böcker och självständigt bygga
upp en växande kunskap. Längtan till något annat drivs också
av att en av bröderna tidvis
beter sig våldsamt mot henne.
Efter en tid har hon på egen
hand byggt upp tillräcklig kunskap för att bli antagen till
mormonernas universitet i Salt
Lake City, Utah. Efter en tre-

Boken är en fängslande beskrivning av en människa som verkligen kan beskrivas som ett maskrosbarn – som maskrosen som
har kraft att bryta igenom asfalten på trottoaren. Samtidigt är
den en skrämmande skildring
av en miljö som totalt avskärmat sig från omvärlden, från
verkligheten och från relationer
med andra människor än de som
tycker precis detsamma som jag
själv. Läs den!
Stig Arlinger

Församlingsnytt
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HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

Tillsammans på
Skeppsgården
5 mil söder om Västervik nere i
Misterhults skärgård alldeles
nära havet ligger Skeppsgården.
En plats som för mig hör sommaren till. Där är vi tillsammans
alla åldrar under en vecka och
gör mycket roligt tillsammans.

STUDENTEN

Café Vetekornet

Förutom badar, solar, lagar mat
så har vi gudstjänster, morgonandakter, tipspromenader, spontana samtal efter maten under
trädens skugga, lägerbål, olika
bollsporter, ror ut med båten
m.m. Du bestämmer själv hur
mycket eller lite du vill deltaga i
de olika aktiviteterna.

Café Vetekornet håller öppet
hela sommaren.
Sommartider 17 juni till 30
augusti öppet måndag till fredag
kl 10 till kl 15.

Semester
Margaretha Rudén v26–v27 och
v29–v32
Lisa Danell v29 – v32

Pastor Lisa
Lisa Danell är klar med sitt
vägledningsår hos oss och ordinerades på konferensgudstjänsten den 2 juni. Vi är så glada att
Lisa önskar att fortsätta jobba i
vår församling och planerar att
installera henne formellt på
samlingssöndagen den 1 september.
Foto: Victor Danell

Centrumkyrkan hyr gården
varje sommar vecka 28. Lägret
pågår 6–12 juli.
Varje år kommer nya deltagare
samt gamla stammisar – och jag
håller på att bli en av dem.
Om du inte anmält dig så gör
det. Du kan gå in och läsa mer
på vår hemsida
www.centrumkyrkannorrkoping.se
Välkommen med!
Pastor Margaretha

ADRESSKALENDERN
Birgit Fjällgård
Avd. 2B lägenhet 1214
Sandbyhovsgatan 4
602 11 Norrköping

Ragnhild Holmdahl
079-003 77 20
Ingela Magnusson
e-post: valborg16@gmail.com

Anita Revelj
Höjdens äldreboende
Bryggaregatan 6
602 34 Norrköping
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Ungdomssidan

Barnens dag
Den 16 mars bjöd Equmenia in
till Barnens dag! På förmiddagen
fylldes kyrkan av glada barn och
föräldrar med olika relation till
församlingen. Kyrktorget var
smyckat med vimplar och ballonger. Efter fika och lek så
började ett fartfyllt barnmöte
med Buller & Bång-gänget från
Värnamo. De bjöd på sång, lekar
och medryckande musik. I detta
vävde de in viktiga tankar om
hur vi behandlar vår nästa och

skapelsen. Efteråt var det korv
och bröd i caféet för alla hungriga. På eftermiddagen fick
barnen välja mellan olika aktiviteter: måla, dansa eller gemensam lek. Som avslutning hade vi
en andakt inne i kyrksalen.
Equmenia konstaterar att vi är
mycket nöjda med dagen och
planerar något liknande till
hösten!

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

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

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32
Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping

Lisa Danell

Boka datumet!
I september ska vi ordna en till
barndag. Det blir 15 september,
vi kommer då att testa ett nytt
grepp och ändrar gudstjänsttiden till kl. 16.00.
Så här har vi tänkt:
14.00 Aktiviteter för barn
15.00 Kyrkfika
16.00 Gudstjänst för alla åldrar.

Pastor
Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Pastor, vägledningsåret
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se
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.

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson,
Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Manusstopp nästa
Göran Strömberg.
nr: 18 aug 2019
Ansvarig utgivare: Siân de Koster

