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Juletid i coronatid  

Inget är sig likt inför advent och jul 2020. Den pågående pande-

min har givit oss, coronatid. 

Vi står frågande, känner stor oro och vånda över våra liv och 

morgondagen. Aldrig har väl väntan och förväntan varit större 

ibland oss. Väntan på en förändring. Att coronapandemin ska 

avta, försvinna. Önskan om en tryggare tillvaro igen. Tro på en 

framtid där vi kan träffas och ha gemenskap i kyrka, hem och 

andra sammanhang. 

Väntetiden har gjort oss kreativa på olika sätt för att få tillvaron 

meningsfull och innehållsrik. Vi har insett hur mycket vi behö-

ver varandra. Telefonsamtal, sms, mail, videosamtal mm har 

givit oss stora möjligheter att visa att vi bryr oss. I samtal, tan-

kar och böner har vi fått dela livet för att ge varandra hopp och 

en strimma ljus i den kanske mörka tillvaron. Vi får gå igenom 

detta tillsammans. Låt oss fortsätta att ge varandra tid, inte 

minst nu i advents- och juletid.  

Än en gång får vi tända våra adventsstjärnor och adventsljus-

stakar. Låta stjärnan lysa i fönstret, som ett vittnesbörd om vår 

väntan på Kristus, Guds enfödde son. Adventsstjärnan, symbo-

len för den stjärna, som tändes på himlen för att leda de tre vise 

männen rätt. Till Jesusbarnet i Betlehem.  

 

Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus.  

Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo 

 

Ett barn, som kommer ifrån Gud ska lära oss sitt kärleksbud  

Det är advent och än en gång ska jorden höra änglasång 

 

Ett barn ska hjälpa oss att tro här mitt ibland oss ska det bo 

Det är advent, var glad, tänd ljus för Frälsaren av Davids hus.  

 

Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna,  

Det är mörkt nu men det blir ljusare igen… 

Lillemor Appelvang 

 

 

 

  



2 Välkomna varandra! 

Alla ska känna sig välkomna 
hos oss i Centrumkyrkan!  

Vi har därför påbörjat ett arbete 

som syftar till att tydliggöra 

detta, eftersom evangeliet är till 

för varje individ. Hbtq-personer 

utgör en utsatt grupp ute i värl-

den och i vårt samhälle: Inom 

frikyrkan har denna grupp un-

der lång tid, och på olika sätt 

varit särskilt drabbad av särbe-

handling. Så kan det inte få fort-

sätta. Vi anser att hbtq-personer 

bör ha samma rättigheter som 

alla andra, i dessa ingår (bland 

mycket annat) vigsel av samkö-

nade par. Den som lever i en 

kärleksfull relation skulle inte 

missunna någon annan att få 

uppleva samma glädje. Den in-

ställningen borde förstås gälla 

alla, oavsett sexuell läggning. På 

nästa sida kan du läsa om vad 

vår pastor Lisa tänker i ämnet!  

Frågan om allas lika rättigheter, 

oavsett sexualitet och könsiden-

titet, är knappast ny. Den 

kristna föreningen EKHO 

(Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer) har ver-

kat i mer än 40 år och vill i en 

omsorgsfull och trygg miljö 

främja en levande och befriande 

gemenskap för människor som 

tillhör denna stora grupp. Mer 

information om EKHO finns på 

www.ekho.se. 

Lisa Danell, Amy Karlsson,  

Siân de Koster och Jonas Rova  

Samtalskväll med Lasse 
Vallmoss 

I samband med Linköping Pride 

anordnade Linköpings Missions-

kyrka en samtalskväll med 

Lasse Vallmoss, som var den 

första öppet homosexuella pas-

torn inom Baptistsamfundet. 

Under kvällen delade Lasse med 

sig av sin berättelse om att 

“komma ut”, som kristen, pastor 

och homosexuell. Han beskriver 

formuleringen “komma ut” som 

att bryta mönster, vilket för ho-

nom innebar att bryta både 

heteronormen och mönstret att 

alla i familjen var ateister. Re-

dan i tjugoårsåldern kände han 

en kallelse att bli pastor och bör-

jade därför läsa på bibelskola. 

Där blev kallelsen tydligare och 

han började undra vem han 

skulle kunna prata med om hur 

det är att vara homosexuell och 

pastor. Det fanns ju ingen. Sam-

tidigt var en sak självklar för 

honom: ”Jag kan inte bli pastor 

om jag ska hålla tyst om det 

här”.  

Vi fick också följa med på en 

historisk återblick. Samtidigt 

som Lasse berättade om person-

liga erfarenheter pekade han ut 

historiska händelser som berör 

hbtq-personer och som därför 

påverkat både samhällets och 

kyrkans syn på oss hbtq-

personer. 1979, bara 7 år innan 

Lasse blev färdig pastor, togs 

sjukdomsstämpeln bort för ho-

mosexualitet. Baptistsamfundet 

valde att välkomna Lasse som 

pastor i samfundet 14 år innan 

registrerat partnerskap blev en 

möjlighet för samkönade och 23 

år innan det blev möjligt för 

samkönade att få viga sig i Sve-

rige. Däremot var det ingen för-

samling som vågade anställa 

Lasse som pastor då, 1986. Det 

dröjde 13 år innan han fick sin 

första tjänst som pastor i en för-

samling. Lasses berättelse hand-

lar mycket om kallelse, hur Gud 

lett honom. Men han avstår hel-

ler inte från att berätta om dis-

kriminering som han upplevt. 

Eller att prata om att vi också 

idag har många steg kvar att gå 

för att vi hbtq-personer ska 

känna oss välkomna i kyrkor, 

både i Sverige och i världen. Ex-

empelvis finns det i Sverige hbtq

-personer som inte är välkomna 

att fortsätta sitt engagemang i 

kyrkan när de kommit ut, och 

hbtq-personer som på grund av 

sin identitet inte vågar gå till en 

kyrka – hur mycket de än läng-

tar. Hbtq-personer är också över-

representerade i självmordssta-

tistiken, framförallt transperso-

ner.  

Jag går från Linköpings  

Missionskyrka med en blandning 

av inspiration, frustration och 

rädsla. Men mest av allt går jag 

därifrån med en villighet att 

fortsätta göra vår röst hörd. Så 

länge det finns minst en hbtq-

person som hindras från att tro 

att Gud älskar hbtq-personer och 

har skapat oss som vi är, så 

finns det anledning att vi som 

kyrka, den världsvida kyrkan, 

Equmeniakyrkan, Centrum-

kyrkan, behöver bli tydliga med 

att evangeliet är detsamma för 

alla. Jag känner stor tacksamhet 

till Lasse Vallmoss och alla 

andra som gått före och skapat 

de stigar som vi kan fortsätta gå 

på idag.  

Avslutningsvis ställer jag en 

fråga till dig! Vill du följa med 

mig och gå bredvid mig på de 

stigar som leder till en kyrka 

som välkomnar hbtq-personer 

och är en plats där det är tryggt 

att komma ut?   

Amy Karlsson 

  

http://www.ekho.se
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Vigsel av samkönade par? 

Varje människa bär med sig en 

“ryggsäck” med olika traditioner, 

erfarenheter, arv, värderingar 

och åsikter. Har du funderat på 

vad som finns i din? Jag själv är 

uppvuxen i en frikyrklig miljö 

och den har präglat mig mycket, 

även om den var tolerant och 

öppen. I mitt möte med hbtq-

frågor har min kulturella 

ryggsäck gjort sig påmind och 

jag har brottats med den. 

Mestadels har jag varit tyst i 

frågan och grubblat på hur vi 

ska förstå Bibeln och dess bud-

skap när det gäller homosexuella 

relationer. För min egen del har 

jag behövt stångas med bibeltex-

terna.  

Jag är inte färdig i mina tankar, 

men några saker har blivit vik-

tiga för mig på vägen. Här är 

kortfattat några av dem. 

En sak är insikten om att det 

handlar om bibeltolkning, inte 

om bibeltrohet. Vi är många som 

vill vara trogna Bibeln, men 

ändå finner olika tolkningar. 

Frågan blir till sist, hur förstår 

vi det vi läser i Bibeln? 

En laglärd man frågade Jesus 

“Vilket bud är störst?” (Matt 

22:36–40) Alltså, hur ska vi läsa 

och tolka lagen? Jesus svarade 

att vi ska älska Gud, vår nästa 

och oss själva.  I Lukasevange-

liet frågar den laglärde mannen 

“Vem är min nästa?” (Luk 10:29) 

Jesus svarar då genom att be-

rätta en liknelse om en samarier 

som är barmhärtig mot en jude. 

Bakgrunden är att judarna ha-

tade samarierna. Jesus egna 

lärjungar föraktade samarierna, 

men Jesus ger dem liknelsen om 

en barmhärtig samarier. På 

dessa bud, säger Jesus, vilar 

hela lagen och profeterna.   

Detta är alltså grunden och ut-

gångspunkten för hur vi ska 

tolka lagen och Bibeln. Utifrån 

denna horisont kan vi närma oss 

andra texter och uppfattningar. 

Vi är många som tänker att vi 

inte kan ta enstaka bibelord från 

sina sammanhang och bygga allt 

på dem. Då skulle inte jag vara 

pastor idag. Även fast Bibeln är 

komplex och spretig, så behöver 

vi lyfta blicken och se till helhet-

en och Jesu ord.  

Om två människor vill leva i 

kärlek och trohet till varandra, 

då vill jag önska dem Guds väl-

signelse. Jag önskar att deras 

relation får stå i Guds omsorg. 

För mig är det avgörande att 

följa Jesus i detta. Vart går han, 

tror du? 

Vårt uppdrag som kristna är att 

bjuda alla människor till Jesus 

där mötet med honom kan för-

vandla våra liv. Oavsett vad vi 

bär med oss för kulturell 

ryggsäck så hoppas jag att vi kan 

mötas i ödmjukhet i den här frå-

gan. Vårt uppdrag som försam-

ling är att gestalta Guds rike; en 

gemenskap där Guds skapelse 

framträder som försonad. Ordet 

försonad som betyder att det som 

är uppspjälkat förs samman. Att 

det som är splittrat helas.  

Pastor Lisa 

 

För den som vill få ett djupare 

och bredare perspektiv har  

Libris gett ut en väldigt bra bok 

som tar fram många aspekter 

runt homosexualitet i frikyrkan. 

Välkomna varandra innehål-

ler 14 fristående kapitel, skriven 

av olika personer. Här finns 

historia, teologi, vittnesbörd och 

personliga upplevelser. 

Jag blir väldigt berörd när jag 

läser boken. Det finns så mycket 

i församlingslivet som jag har 

tagit för givet, men som har ne-

kats andra på grund av sexuell 

läggning som inte går att ändra 

på. Det lämnar djupa sår som 

kan leda till depression och att 

en människa lämnar kyrkan 

helt.  

Jag vill tillhöra en församling 

som välkomnar varje individ  

precis som den är. Därför känns 

det viktigt att vi börjar prata om 

att vår kyrka är till för alla, så 

att ingen ska behöva undra om 

de får vara med eller inte. 

Siân de Koster 



4 Boktips 

Gemenskap brukar ha bok- och 

lästips i julnumret. I år kan 

dessa tips komma att vara mer 

efterlängtade än vanligt om vi 

tvingas vara i karantän. Ett pro-

blem kan ju för all del vara att få 

hem böckerna. Må brevbärarna 

våga sig ut! 

Boktips 1: Det som vi aldrig 
anat 

Agnete Kinman, Phonomedia  

Agnete Kinman, läkare och 

präst, har skrivit en bok med 

undertiteln ”Om försoning med 

livet och döden”. Dessutom har 

den ”Sonettkransar” på omsla-

get. 

Jag citerar baksidestexten: ”Likt 

fjärilens puppa föds vi med ett 

skal av kärlek som ska skydda, 

stötta och ge förutsättningar till 

liv.” (Gunilla Thurfjell, fil dr). 

De stora frågorna alltså, i en tid 

då vi just konfronteras med far-

sot, ensamhet och klimat. 

Agnete Kinman väljer formatet 

sonetter, en stram och elegant 

form, som passar för de eviga, 

stora ämnena. 

Under julhelgen har vi tid! 

Beställ via  

agnete.kinman@telia.com 

Göran Strömberg 

 

 

Boktips 2: Översten av Ola 
Larsmo 

På grund av coronapandemin 

har mycket av det vi planerat 

det här året inte blivit av. Det 

gäller också det författarsamtal, 

som vi skulle ha haft i Café Vete-

kornet med den välkände och 

aktuelle författaren Ola Larsmo 

som gäst. Han skulle då ha be-

rättat om sin senaste bok 

”Översten” som är speciellt in-

tressant för oss med rötter i fri-

kyrkan.  

Boken handlar om Knut-Oskar 

Brundin som föddes i Uppsala 

1832. Han växte upp under 

svåra omständigheter i Stock-

holm, dit familjen flyttade. För 

att undkomma fattigdom och 

orättvisor begav han sig som ung 

tillsammans med sin hustru till 

USA. På överresan dog hustrun i 

barnsäng på grund av de vidriga 

förhållanden som rådde ombord. 

K-O Brundin anlände till New 

York med en liten dotter och 

livet där blev fullt av umbäran-

den och personliga förluster. 

Räddningen blev att han fick 

kontakt med människorna i me-

todistkapellet Bethel Ship och i 

baptistkyrkan The Tabernacle. 

Efter en tid döptes han i The 

Tabernacle church och utbildade 

sig till baptistpastor på det som 

idag heter Colgate University, 

där han också senare doktore-

rade. 

Under den här tiden ändrade 

han sitt namn till Broady som 

var lättare för amerikaner att 

uttala. Avskaffandet av slaveriet 

var en viktig kamp som kyrkan 

utkämpade på den här tiden. 

Broady engagerade sig så till den 

grad i den frågan att han tog 

värvning i armén på republika-

nernas sida och stred mot rebel-

lerna i söder för att avskaffa 

slaveriet. Efter några år avance-

rade han till överste. Striderna 

på slagfälten är mycket ingående 

och realistiskt beskrivna i roma-

nen. 

Idag kan man fråga sig hur hans 

kristna tro gick ihop med allt 

detta dödande. Men för honom 

var det en helig sak att befria 

slavarna. 

Ola Larsmo, själv uppvuxen i ett 

baptisthem, säger i en intervju 

att detta motstånd mot slaveriet 

lade grund för hur frikyrkorna 

formats i Sverige, det antirasist-

iska draget är tydligt i de 

svenska frikyrkornas historia. 

På slingriga vägar blev K O 

Broady 1866 efter tjänstgöringen 

i armén, kallad att bli den första 

rektorn på Betelseminariet i 

Stockholm (Baptistsamfundets 

teologiska seminarium). En 

tjänst som han hade i 40 år. 

Ola Larsmo har skrivit en myck-

et läsvärd bok om ett unikt och 

mycket dramatiskt levnadsöde, 

som också ger nya insikter i både 

kyrkans och samhällets historia. 

Solbritt Granberg 

Boktips 3: Det som finns är 
inte alltid synligt 

Det går fortfarande att köpa 

Gunilla Skogwiks bok om det 

lilla livet, och det stora, med Per 

Rikardsons bilder. 

Beställ via  

gunilla.skogwik@hotmail.com 

mailto:agnete.kinman@telia.com
mailto:gunilla.skogwik@hotmail.com
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NOVEMBER  

 29  sö  11.00  Webbsänd Adventsgudstjänst  

Predikan: Lisa Danell 

Församlingens offerdag 

DECEMBER 

 2 on 11.30 Öppen kyrka  

 4 fr 19–22 Kvällsöppet  

 6 sö 11.00 Webbsänd gudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Sång: medlemmar från NoVo 

 9 on 11.30 Öppen kyrka  

 11 fr 19–22 Kvällsöppet  

 13 sö 11.00 Webbsändning: Psalmer och 

texter i Adventstid 

Siân och Henric de Koster m fl. 

 16 on 11.30 Öppen kyrka  

 18 fr 19–22 Kvällsöppet  

 20 sö 11.00 Webbsändning: Vi sjunger in 

julen  

 24 to  Samling kring krubban  

Immanuelskyrkans hemsida  

www.immanuelnorrkoping.se 

 25 fr 8.00 Webbsänd julotta  

Lisa Danell m f l 

 30 on 11.30 Öppen kyrka  

JANUARI 

 1 fr 13.00 Gudstjänst på Immanuelskyrkans 

hemsida 

   19.00 Kvällsöppet  

 3 sö 11.00 Webbsänd gudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

 6 on 11.30 Öppen kyrka  

   13.00 Gudstjänst på Immanuelskyrkans 

hemsida  

 8 fr 19.00 Kvällsöppet 

 10 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

 13 on 16–18 Öppen kyrka  

 15 fr 19–22 Kvällsöppet  

 17 sö 11.00 Gudstjänst  

Predikan: Per Rikardson 

 20 on 16–18 Öppen kyrka  

 22 fr 19-22 Kvällsöppet  

 24 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 

Lisa Danell 

 27 on 16–18 Öppen kyrka  

 29 fr 19–22 Kvällsöppet  

 31 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Lillemor Appelvang 

FEBRUARI 

 3 on 16–18 Öppen kyrka  

 5 fr 19-22 Kvällsöppet  

 7 sö 11.00 Gudstjänst  

Tema: Utåtriktad diakoni 

Predikan: Jonas Rova 

 10 on 16–18 Öppen kyrka  

 12 fr 19-22 Kvällsöppet  

 14 sö 11.00 Gudstjänst  

Tema: Diakoni i vardagen 

Predikan: Lotta Karlsson 

 17 on 16–18 Öppen kyrka  

 19 fr 19-22 Kvällsöppet  

 21 sö 11.00 Gudstjänst  

Tema: Profetisk diakoni  

Predikan: Margaretha Rudén 

 24 on 16–18 Öppen kyrka  

 26 fr 19–22 Kvällsöppet  

 27 lö 14.00 Årsmöte  

 28 sö 11.00 Gudstjänst  

Tema: Gudstjänstens diakoni  

Lisa Danell 

Församlingens offerdag 

Tema diakoni 

Under februari månad kommer gudstjänsterna att 

präglas av temat diakoni. Vi kommer att beröra 

utåtriktad diakoni, diakoni i vardagen, profetisk 

diakoni och gudstjänstens diakoni. Välkommen att 

vara med och gå djupare i detta viktiga och aktu-

ella tema för vår tid.   

Styrelsen och Teologi- och gudstjänstrådet har be-

slutat om webbsända gudstjänster utan besökare 

året ut. Vad som händer sedan beror på utveck-

lingen av pandemin. Av samma anledning finns 

inga nattvardsgudstjänster inskrivna då vi inte 

vet när det går att åter fira nattvard. 

http://www.immanuelnorrkoping.se
http://www.immanuelnorrkoping.se
http://www.immanuelnorrkoping.se


6 Digitala gudstjänster 

”Skulle vi kunna strömma 

gudstjänster under hösten 

med tanke på …?” 

Den minnesgode läsaren kanske 

känner igen frågan i förra num-

ret av Gemenskap. Nu är vi där. 

Från att strömningen är ett 

komplement till den vanliga sön-

dagsgudstjänsten är den nu 

gudstjänsten. När denna artikel 

skrivs strax efter allhelgonahel-

gen och tre veckor framåt är inga 

besökare tillåtna och om olika 

sierskor har rätt kommer det 

inte att räcka med tre veckor. 

Gemenskap har frågat försam-

lingsmedlemmar vad de tänker 

kring de strömmade gudstjäns-

terna. 

”OK”. ”Tittar alltid, törs inte gå 

ut.” ”Ibland har ljudet haltat.” 

”Bra ljud när det var stillbilder.” 

”Roligt att kunna fira gudstjänst 

hemifrån, när man inte kan eller 

törs gå ut.” ”Gemenskapen är ju 

inte som att vara på plats.” 

”Innehållet har varit bra, tekni-

ken har varit ojämn.” ”En över-

raskande effekt är att man kan 

vara hemma med sjukt barn och 

ändå fira gudstjänst!” 

En reaktion på våra frågor var 

”jag har ingen dator”. Men det är 

möjligt att följa gudstjänsten på 

en ”platta”, ”padda” eller ”iPad”, 

vad man nu kallar den här 

platta datorn. Det går också med 

en smartphone – modern mobil. 

Fråga gärna Lotta eller Jonas på 

expeditionen! 

Framtiden i ljuset av erfarenhet-

erna, då. Våra storasystrar SVT1 

– SVT2 och andra TV-bolag in-

bjuder till chattar efter sina pro-

gram. Skulle chattar brygga över 

envägskommunikationen? Möj-

ligheten att via e-post eller sms 

delta i gudstjänsten är tekniskt 

ganska enkelt  att ordna. För-

bönsönskan via e-post/sms. An-

dakt ibland i stället för guds-

tjänst. Säkert finns det tankar 

om hur man breddar gudstjänst-

gemenskapen bland Gemen-

skaps läsare. 

Hittills har vi övat samarbete 

mellan kamera och ljudbord – 

övat, alltså – och bakom kame-

ran har Victor stått. Ljudet har 

växlat som vanligt. Som kamera 

har Victor använt en mobiltele-

fon; inte mer komplicerat än så. 

Det har gjort att överförandet till 

Facebook och hemsida varit smi-

digt. Om du brukar videofilma 

med din mobil – eller tror att 

man kan lära sig – är du efter-

frågad i teknikgruppen. Mobilte-

lefon finns, vi behöver skötare! 

Angelägen insats.  

Text och bilder:  

Göran Strömberg 

Zoom 

Med början 8 november har vi 

provat digitalt kyrkkaffe med 

hjälp av det digitala verktyget 

Zoom. Testet har lett fram till att 

styrelsen beslutat att skaffa en 

licens till församlingen som gör 

det möjligt att ha även andra 

typer av samlingar på detta sätt. 

Till exempel kommer vi att prova 

församlingsmöte via Zoom. Du 

behöver inte själv ha något konto 

för att använda Zoom. Om du 

använder webbläsare på dator 

räcker det att följa länken som 

delas i samband med mötet. Har 

du en smartphone behöver du 

dock ladda ned en app, men du 

behöver fortfarande inte skapa 

konto.  

Du som ännu inte provat att an-

vända Zoom kan med fördel ta 

vara på de digitala kyrkkaffena 

för att komma underfund med 

tekniken. Det går också bra att 

kontakta mig någon annan dag 

för att testa tekniken i lugn och 

ro. Det går att använda 

smartphone, surfplatta eller  

dator med kamera och mikrofon. 

Om du har en stationär dator kan 

det vara svårt med bild, men med 

hjälp av hörlurar kan det ändå gå 

att vara med och höras. Jag 

skulle bli så glad om många 

hörde av sig och bad om hjälp att 

komma igång. 

Lotta Karlsson 



Kvällsöppet 7 

Stillhet, gemenskap 

och massor av tända 

ljus  

Sedan i september har 

kyrkportarna stått öppna 

varje fredagskväll mellan 

19:00 och 22:00. Dämpad 

belysning och softjazz har 

mött både tillfälligt förbi-

passerande och de som 

redan på förhand anmält 

sitt intresse av att vara 

med. De spontana besö-

ken har ofta handlat om 

nyfikenhet kring vad som 

döljer sig bakom vår 

skära fasad, men också 

om återbesök i en kyrko-

byggnad som man förr 

brukade besöka. De flesta har 

dock velat tända ett ljus och 

kanske sitta i stillhet en kortare 

eller längre stund.  

Samtalet och bönen har också 

fått ta stor plats på Kvällsöppet. 

Och många spännande konver-

sationer har det blivit, både 

bland oss som varit där nästan 

varje gång, men lika ofta med 

förstagångsbesökare. Ibland har 

det även getts tillfälle för en 

spontan ”öppen scen”, som inne-

hållit musik, poesi eller annan 

högläsning.  

Att vi är flera som återvänt fre-

dag efter fredag tycker jag visar 

på att det finns ett behov av 

opretentiös gemenskap, där du 

får komma och vara precis som 

du vill, oavsett vem du är, vad 

du tror på eller var du befinner 

dig i livet. Det är heller inte an-

talet besökare som är det vik-

tiga, utan att vår kyrka får stå 

öppen lite oftare, och lite senare 

än vanligt. Allt för att fin-

nas till för fler individer. 

Och även om vi befinner 

oss i en svår situation med 

tanke på corona-viruset, så 

ska vi inte glömma vår 

längtan efter att mötas och 

dela tankar, rädslor, glädje 

och sorg med varandra. 

Kanske är det viktigare än 

någonsin att vi skapar fler 

tillfällen för detta. Vår 

rymliga kyrksal, det (än så 

länge) ganska låga antalet 

besökare och vår medve-

tenhet kring att hålla av-

stånd, tillåter att vi fort-

sätter möta dessa behov.  

Det har länge funnits en 

idé om att stå på kyrktrappan 

och dela ut fika och prata med 

folk direkt på gatan. Då behöver 

vi dock vara fler värdar på plats. 

Om du är intresserad av att vara 

med någon kväll, är du välkom-

men att höra av dig på telefon 

eller via e-post. Kontaktuppgif-

ter finns på sista sidan. Annars 

är du såklart även välkommen 

som besökare. Vi ses!  

Jonas Rova, diakon 

Foto: Amy Karlsson  

Centrumkyrkan i Norrköping 

Centrumkyrkans församling i 

Norrköping är en del av  

Equmeniakyrkan. 

Vid årsmötet den 11 februari 

2012 beslutade Norrköpings 

Baptistförsamling och Meto-

distförsamlingen i Norrköping 

att gå samman i en ny försam-

ling. Församlingens verksam-

het är öppen för alla som vill 

delta. 

Equmeniakyrkan bildades ge-

nom sammanslagning av  

Metodistkyrkan, Baptistsam-

fundet och Missionskyrkan vid 

den gemensamma årskonfe-

rensen i Stockholm 2011. Den 18 oktober kunde en glesgudstjänst firas med Soon Gospel. 

Foto: Göran Strömberg 



8 Språkkafé och Städlunch i Vetekornet 

Språkkafé i Vetekornet 

Språkkafé, vad är det för 

nåt? 

Språkkafé är det väl alltid 

när det är öppet? 

Det är sant och vist! När det är 

språkkafé i Vetekornet på tors-

dagskvällar efter stängning sam-

las språkintresserade människor 

för att träna sig på vårt svenska 

språk. Svenskan blandas med 

arabiska som många av våra nya 

svenskar har som modersmål 

eller har ett annat modersmål 

som är likt arabiska så man för-

står varandra. 

Det är inte tyst en sekund under 

de en och en halv timme som 

kaféet är igång. Te och kaffe 

finns framdukat för oss under 

kvällen och det bidrar förstås till 

samtalsglädjen! 

Det är en härlig stämning som 

råder och tiden går fort. Vid 

varje träff är en person värd och 

får då bestämma ett ämne som 

vi ska tala om och försöka för-

klara för varandra vad det bety-

der och klara ut alla svåra ord. 

Vi har många ord i svenskan 

som betyder flera saker och det 

ger huvudbry.  

Vi turas om att läsa för varandra 

den svenska texten vi får. Jag 

imponeras av att 

deltagarna jag 

mött har så lätt 

att läsa svenskan 

som ibland är 

svår att förstå för 

vem som helst. Vi 

har en lätt text 

och en svår text 

att välja på, de 

flesta vill ändå 

pröva den svåra. 

Även om orden är 

lätta att uttala så 

är det ord som behöver förklaras 

och då tar någon arabisktalande 

fram sin telefon och slår upp och 

kan förklara betydelsen för alla. 

Det är ett bra sätt att använda 

tekniken! 

Om någon undrar om det är ro-

ligt så måste jag säga: Jaa det är 

det! Vi brukar vara åtta – nio 

från vår församling och ett tjugo-

tal nya svenskar, vi är en bra 

blandning som har trevligt till-

sammans. 

Det är ingen anmälan för att 

vara med på träffarna, man 

kommer till de träffar man har 

möjlighet. Det gäller alla som är 

med.  

Senaste gången hade vi poesi 

som ämne. Att vara poet och 

skriva dikter med ett bildspråk 

är både svårt och spännande att 

förklara för andra så att språket 

blir poetiskt och inte sönder-

plockat. 

Våra ord är viktiga när de sägs 

och hur de sägs!  

Vad är det du säger! Den me-

ningen är befogad många 

gånger. Betoningen kan läggas 

lite olika för olika betydelser! 

De goda orden lever genom livet, 

och de kan lysa genom seklen 

på samma sätt som ljuset ifrån 

stjärnan 

långt bortifrån sen millioner 

ljusår 

når fram till vem som helst 

med samma klarhet.  

Ur en dikt av Ebba Lindqvist 

Inger Gustafsson  

Städdag i Centrumkyrkan 

Första lördagen i oktober samlades vi till 

städdag och gemenskap i kyrkan. Väldigt 

många ställde upp, ja det var faktiskt 

cirka 25 stora och små som förskönade 

vår kyrka. Vad gjorde vi då? Till exempel 

putsades alla fönster i smårum och 

kyrktorg, silver putsades, trinetter ren-

sades, tvättades trappor och golv, bänkar 

i kyrkan dammsögs och golvet skurades i 

kyrksal, smårum, kyrktorg och läktare 

samt mycket mera. Kerstin bjöd på fika 

och lunch och dessutom blev det många 

kontakter och samtal i arbetsgemenskap-

en.  

Stort TACK till alla för en jättefin insats. 

Claes Jönsson 



Församlingsnytt 9 

HÖGTIDSDAGAR 

Anne-Lill Rosenberg  

Eriksson  65 år  1 dec 

Unni Lindahl  30 år  7 dec 

Ewa Johansson  75 år  27 dec 

Henric Sörensen  50 år  11 jan 

Annika Hedmark  60 år  15 jan 

Gunnar Johansson  75 år  17 jan 

Birgit Ericson  85 år  22 jan 

Sam Hellgren  85 år  14 feb 

Billy Josefsson  60 år  21 feb 

HEMGÅNGNA 

Birgit Fjällgård  

Född 11 maj 1928  

Död 13 september 2020 

Birgitta Danielsson  

Född 9 april 1935  

Död 5 oktober 2020 

NYA MEDLEMMAR 

Jonas Rova 

Dace Varlamova 

UTGÅNGNA 

Lovisa Hägle 

Anica Nordfeldt 

TACK 

Vårt varma tack till alla vänner 

som kommit ihåg vår Gunilla 

genom gåvor till Centrumkyr-

kans framtidsfond och Diakonia 

och på annat sätt stött oss. 

Stig, John och Cecilia Arlinger 

 

TACK 

Jag och min familj vill framföra 

vårt varma tack för hågkomst 

och gåvor i samband med Birgit-

tas bortgång! Tack det värmer!  

Lasse Danielsson  

Året som gått 

Det har varit ett konstigt år och 

årsberättelsen kommer inte vara 

sig lik. Jag vill ändå få in texter 

från er med reflektioner kring 

detta år. Skicka era texter till 

mig senast 24 januari så att jag 

hinner sammanställa dem. 

Känns uppgiften extra svår i år 

får du gärna höra av dig och 

bolla med mig. Kontaktuppgifter 

finns på tidningens baksida. 

Lotta Karlsson 

Tidigare hade Centrumkyrkan 

en matrikel som innehöll såväl 

medlemmar som många av er 

som finns i vår närhet och även 

läser Gemenskap. I och med 

GDPR:s införande är det lag på 

att vi får endast ha församling-

ens medlemmar i matrikeln om 

vi inte får uttalat medgivande. 

Sedan covid-19 bröt ut har vi 

skickat regelbundna e-brev och 

brev till våra medlemmar med 

aktuell information om den verk-

samhet vi trots allt kunnat ha. 

Ibland har det också varit 

snabba ändringar så att det 

material vi skickar till NT inte 

längre stämmer på söndag. 

Om du brukar komma till vår 

kyrka och vill ha aktuell infor-

mation om det som händer här 

kan du skicka ett brev/e-brev 

med namn, födelsedatum, kon-

taktuppgifter och text som visar 

att du vill finnas med i registret. 

Då kommer jag spara det e-

brevet för att kunna visa det om 

vi skulle bli granskade. Detta 

gör dig inte till medlem. Önskar 

du bli medlem kontaktar du 

istället vår pastor Lisa. Kontakt-

uppgifter finns på sista sidan. 

Går det att ha en Alphakurs 
utan att träffas?  

Vi vill försöka! I februari startar 

vi en digital Alphakurs som du 

kan gå på hemifrån. Kanske 

känner du någon som skulle 

vara intresserad? Mer informat-

ion kommer längre fram! Kon-

taktperson är Lisa Danell. 

Nytt från valberedningen 

Snart är året 2020 slut och där-

med börjar också församlingens 

förtroendevalda och utsedda 

funktionärer komma till slutet 

av sin ämbetsperiod.  

Valberedningens uppgift är att 

till årsmötet kunna presentera 

ett förslag på vilka förtroende-

valda och funktionärer som kan 

tänka sig att arbeta för försam-

lingens bästa under året 2021. 

Visste du att 79 människor ger 

vår församling av sin tid på nå-

got sätt och delar på nästan 150 

olika sysslor? Vi tycker i alla fall 

att det är imponerande! 

Nu är det tid att börja fundera 

över vem som kan och vill hjälpa 

församlingen framåt. Har du 

något förslag hör då gärna av dig 

till valberedningen, uppgifterna 

kommer på slutet. 

Är du redan förtroendevald eller 

funktionär? Samtliga samman-

kallande kommer att få e-post, 

där vi kommer att fråga vem 

som i din grupp önskar sluta sitt 

uppdrag och vem som kan tänka 

sig sitta kvar. Ditt svar vill vi ha 

senast 31 december 2020. 

Det är valberedningens förhopp-

ning, att i samband med att när 

årsmöteshandlingarna skickas 

ut kunna presentera vårt för-

slag. Ta gärna kontakt med: 

Henric de Koster 

(sammankallande) 

hdkaby@gmail.com 

Margaretha Rudén 

margaretharuden@gmail.com 

Gunnar Asserhed 

gunnar.asserhed@gmail.com 

 

mailto:hdkaby@gmail.com
mailto:margaretharuden@gmail.com
mailto:gunnar.asserhed@gmail.com
Anders
Rektangel

Anders
Rektangel

Anders
Rektangel

Anders
Rektangel



10 Ungdomssidan 

Söndagsskola play 

En rolig nyhet för höstterminen 

var att det erbjuds söndagsskola 

varje söndag igen! Vi testar att 

använda oss av tjänsten 

“Söndagsskola Play” som är ett 

tv-program som visas för barnen. 

Programmen är 25–35 minuter 

långa och innehåller sång, dans, 

dagens text och bibelord, bön och 

mycket annat kul. Vid varje till-

fälle är en vuxen med från Cent-

rumkyrkan. Detta möjliggör att 

vi kan ge barnen bra undervis-

ning och en rolig stund även om 

det skulle vara få barn på plats! 

Corona-special!  

I den speciella tid vi just nu le-

ver kan familjer titta på Sön-

dagsskola Play hemma. När 

gudstjänsten enbart är digital 

finns alltså möjligheten att kolla 

ändå! Kontakta pastor Lisa  

Danell eller Hans Karlsson så 

får du de inloggningsuppgifter 

som behövs. Ta tillvara på detta! 

Gudstjänst och lek i parken 

Den 11 oktober var det guds-

tjänst för alla åldrar för första 

gången på länge. Temat var den 

gyllene regeln “Allt vad ni vill 

att människorna ska göra för er, 

det skall ni också göra för 

dem.” (Matt 7:12) Det blev en 

festlig söndag då alla barn (och 

alla som kände sig som barn) 

gick ut efter gudstjänsten till 

Vasaparken för gemensamma 

lekar. Sedan blev det förstås fri 

lek på lekplatsen också! 

Vi hoppas såklart att vi ska 

kunna mötas igen framöver, men 

ännu är mycket ovisst. Här får vi 

vuxna lära oss det som barnen 

brukar vara bättre på: att vara 

tillitsfulla och spontana. Håll 

utkik på vår hemsida och sociala 

medier! 

Pastor Lisa 

Centrumkyrkan i Norrköping 

S:t Persgatan 113 
602 33 Norrköping 
 
Bg:  841-4377 
Bank: 6591-161 094 562 
Swish: 123 219 60 38  
Tel:  070-393 82 88 
E-post:  exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
Hemsida: 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 

 

Pastor  
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62  
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Diakon 
Jonas Rova, tel: 070-222 22 88 
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Expedition 
Lotta Karlsson, tel: 070-393 82 88 
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Siw Johannesson, tel. hem: 076-139 02 65 
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så 
ringer vi upp så fort vi kan. 
 

Redaktionskommitté: 

Anders Eriksson, Inger Gustafsson,  
Lotta Karlsson, Siân de Koster,  
Göran Strömberg. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster 

Manusstopp nästa 
nr: 15 feb 2020 

 

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
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