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God Jul och midvinter! 

Det är inte ovanligt att vi i slutet av ett år väljer att se tillbaka 

på det som har varit, och kanske kommer vi att minnas 2021 

som aningen mer positivt än sin föregångare. För nog går det 

att ana en hel del glädje i luften över att vi nu kan träffas på 

riktigt igen, något som många av oss längtat efter. Ett hörbart 

exempel på denna återfunna glädje kan man få om man 

besöker Café Vetekornet en eftermiddag, där sällskap som 

hittat tillbaka igen efter nästan två år fyller lokalen med ett 

livligt sorl. 

Men redan i somras kunde vi möta varandra och resten av 

staden på vår levande innergård. Där firade vi söndagsguds-

tjänster, bjöds på musikunderhållning på eftermiddagarna och 

fanns närvarande på fredagskvällarna. Möten mellan männi-

skor verkade kunna ske så mycket lättare tack vare frånvaron 

av de väggar som annars skiljer oss åt. Sedan kom hösten och 

med den lättnader av de tidigare restriktionerna. Söndag efter 

söndag har vår välbesökta kyrksal både påmint oss om hur det 

var förr och gett oss ett förstärkt hopp om framtiden. Dessutom 

har en ny form av temagudstjänster, med undervisning och 

samtal i smågrupper, vuxit fram. Med Jesus i centrum har vi 

fördjupat oss i olika ämnen och kanske även lärt känna 

varandra lite närmare. 

Samtidigt som vi upplever all denna glädje över att kunna ses 

igen på insidan av vår kyrka, blir det allt kallare på utsidan av 

den. Det blir också mörkt tidigare och tidigare på eftermid-

dagen. Det är välkänt att kyla såväl som mörker drabbar 

många av oss på ett negativt sätt, vilket i så fall innebär att vi 

behöver ge vår kropp och själ lite extra värme och omsorg 

under december månad. Det kan såklart göras på många olika 

sätt. För mig personligen har advents- och jultiden ofta varit 

synonym med en önskan om stillhet, vila och eftertanke, 

naturliga tillstånd för den mörkaste tiden på året. 
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Ett nytt bud ger jag 

er: att ni skall älska 

varandra. Så som jag 

har älskat er skall 

också ni älska 

varandra. Alla skall 

förstå att ni är mina 

lärjungar om ni visar 

varandra kärlek.  

Joh 13:34–35 



2 Julnattsmässa 

Forts. God Jul och midvinter! 

Jesus är väldigt tydlig när han 

talar till sina lärjungar, och till 

oss. Vi ska älska varandra. 

Punkt slut. Den omsorg vi ger 

oss själva är följaktligen också 

till för andra runt omkring oss, 

vare sig det handlar om att ge 

värme till den som fryser, mat 

till den som är hungrig eller 

lyssna på den som har något att 

säga. Behoven är oändliga. En 

kyrka som ligger så här mitt i 

stan har dessutom en viktig upp-

gift i att vara öppen för väldigt 

många, vare sig vi är förbipasse-

rande, stamgäster i caféet, med-

lemmar i församlingen eller pre-

cis har flyttat till stan. Det finns 

ständigt människor i vår närhet. 

Vi behöver bara lyfta blicken en 

aning för att vår förståelse för 

vem som är vår nästa ska vid-

gas, för det är vad som händer 

när vi låter oss omslutas av Jesu 

kärlek. 

Med önskan om en fridfull Jul 

till alla! 

Jonas Rova, diakon 

Julkrubbans historia 

Vid reformationen gjorde den 

protestantiska kyrkan rent hus 

med den helgondyrkan som var 

ett viktigt inslag i den katolska 

religionsutövningen. 

Med ett enda undantag upp-

hörde vördandet av helgonen. 

Undantaget var den helige Fran-

ciskus av Assisi – ”Guds lille 

fattige”. Han är än idag, nära 

800 år efter sin död, i högsta 

grad uppmärksammad och aktu-

ell även i sekulariserade länder 

som Sverige. De franciskanska 

munk- och nunneordnarna om-

fattar för närvarande ca 1 milli-

on medlemmar spridda över hela 

världen. 1980 utsågs han av 

påven till ett av Europas skydds-

helgon. Franciskus blev ekolo-

gins särskilda skyddshelgon. 

Hans fattigdomsideal inspirerar 

än idag många unga människor, 

som söker djupare värden i livet 

än den ensidiga inriktning på 

materiell välfärd som är så 

dominerande i vår tid. 

Så här års är han dess-

utom aktuell på ett allde-

les särskilt sätt. I näst-

an varje hem, kyrka 

och shoppinggalleria 

kan man till jul se en 

krubba med scenen 

från Betlehem och Jesu 

födelse. Inte många vet 

att denna sed med jul-

krubba går tillbaka på 

en händelse i Franciskus 

liv. Han var vid denna tid myck-

et vördad och respekterad och 

betraktades av sin omgivning 

närmast som ett blivande hel-

gon.  

Så här gick det till: När julen 

närmade sig år 1223, uppsökte 

han en av sina vänner, storgods-

ägaren i Greccio, en by utanför 

Franciskus hemstad Assisi. På 

dennes marker fanns det ett 

berg med talrika grottor och 

klyftor. Här ville Franciscus fira 

en julnattsmässa med mycket 

konkret utformning. Bland an-

nat ville han att man i en av 

grottorna skulle arrangera ett 

riktigt stall och där placera en 

oxe och en åsna. Mellan oxen och 

åsnan skulle det vara en krubba 

med ett litet barn i. 

På själva julaftonen var befolk-

ningen i trakten runt omkring 

väldigt undrande 

över vad Franciskus och några 

av hans vänner egentligen höll 

på med uppe i berget. När de så 

fick klarhet i vad det handlade 

om begav de sig framåt natten 

upp till grottan där Franciskus 

och de andra höll till. De kom 

vandrande uppför bergets branta 

stigar med facklor och ljus i hän-

derna för att lysa upp den mörka 

natten. Under de stora träden 

blev det alldeles ljust. Mellan 

klipporna kastades ekot från de 

fromma människornas psalm-

sång när de vandrade upp mot 

den plats där Franciskus vän-

tade för att tillsammans med 

dem fira julnattens mässa. 

För alla blev detta en oförglömlig 

upplevelse och Franciskus själv 

var fylld av glädje över att på 

detta sätt ha kunnat konkreti-

sera hur det gick till vid Jesu 

födelse – yttersta fattigdom, i ett 

lånat stall, med lukten från dju-

rens gödsel och andedräkt allde-

les inpå. 

Här har vi alltså upprinnelsen 

till alla julkrubbor, och när 

Kolmårdens djurpark de 

senaste åren arrangerat 

julkrubbor med levande 

djur och människor, har 

man därför återknutit 

till det som enligt trad-

itionen är ursprunget 

till det hela. 

Bengt Gårsjö 
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Norrköpings Equmeniakyrkor 
tillsammans 

Helgen den 16–17 oktober träffa-

des Equmeniakyrkans försam-

lingar i Norrköping ovanligt 

mycket. Eftersom den stora eku-

meniska gudstjänsten blev in-

ställd i planeringsstadiet p g a 

osäkert läge med smittspridning, 

så tyckte vi pastorer från Equ-

meniakyrkans församlingar att 

vi kunde fira gudstjänst tillsam-

mans istället. Så blev det! Det 

blev en härlig och festlig guds-

tjänst där människor från olika 

församlingar medverkade. 

”Varför har vi inte gjort detta 

tidigare? Det här måste vi göra 

igen!” sades det i samtalen vid 

kyrkfikat. 

Dessutom hade representanter 

från Equmeniakyrkans försam-

lingar i och runt Norrköping 

samlats på Vetekornet dagen 

innan till en förmiddag på temat 

ledarskap. Region Öst var initia-

tivtagare och det sändes två digi-

tala seminarier av biträdande 

kyrkoledare Joakim Hagerius 

och Ida-Maria Brengesjö. Under-

visningen varvades med kaffe, 

samtal och avslutades med sopp-

lunch. Att få tid till att samtala 

om det som är viktigt slår sällan 

fel och det hela verkade uppskat-

tat av samtliga. Framför allt var 

det just att få vara tillsammans 

som församlingar, som slog an 

mest hos deltagarna. ”Det här 

måste vi göra igen!” 

Lisa Danell  

Man recenserar inte en guds-

tjänst, men den kan ge anled-

ning till reflektion. 

Ekumenisk Equmeniakyrkoträff 

i Norrköping med ett 70-tal  

besökare, mycket glädjande att 

Equmeniakyrkans församlingar 

kunde ha en gudstjänst när det 

inte var möjligt för alla Norrkö-

pings kyrkor. 

Det som berörde mig och stannat 

kvar i minnen var bönen.  

Förbönsstunden vid dopgraven 

och ljusträdet och ljudet av bö-

ner som blandades med den från 

talarstolen. 

Vi är under klimatkris, vi är un-

der Coronakris. Två pandemier, 

fast bara den ena krisen kallas 

så. Nu får vi mötas och be; det 

saknas inte behov av bön. 

Göran Strömberg 

Gudstjänst med diakon-
installation i Centrumkyrkan 

Denna söndag har vi haft besök 

av Johan Einarsson som är kyr-

koledare för region Öst dit vår 

församling hör. Huvudkontoret 

finns i Jönköping. 

Dels var Johan här som gästpre-

dikant och dels hade han ytterli-

gare ett stort uppdrag. Det var 

dags för Jonas Rova att installe-

ras som vår församlingsdiakon. 

Gudstjänsten inleddes med psal-

men 15 Halleluja! Sjung om  

Jesus…. Dagens evangelietext är 

från Matt. 25 

som pastor Lisa 

Danell läste. 

En text som ger 

framtidstro och 

hopp på doms-

söndagen. 

Jonas som arbetar hos oss sedan 

ett drygt år tillbaka är nu ordi-

nerad diakon i Equmeniakyrkan. 

Den gudstjänsten kunde vi följa 

över länk från Örebro och vara 

med om ordinationen av diako-

ner och pastorer. Den leddes av 

Equmeniakyrkans kyrkoledare. 

Jonas går vägledningsåret och 

idag var det installation i vår 

församling. Johan Einarsson 

ledde akten tillsammans med 

förebedjare. Johan höll tal till 

Jonas och talade om de särskilda 

gåvor som en diakon har för att 

kunna se sina medmänniskor. 

Han uppmanade församlingen 

att be för Jonas och uppmuntra 

honom i sin kallelse. 

Cattrin Wigge sjöng i gudstjäns-

ten med Britt Eriksson vid pia-

not. Cattrin sjöng bl a verserna i 

sången som har refrängen: ”Vad 

jag än tar mig för ska jag aldrig 

släppa taget, om detta osynliga 

land som kallas Himlen”, där vi 

alla sjöng med. 

Text och foto: Inger Gustafsson 

Foto: Göran Strömberg 
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Knausgårds Morgonstjärnan 

Jag har korttänkt sagt ja till att 

föreslå en bok man kan läsa i jul. 

Eller ge bort. En tradition för 

julnumret som Gemenskap od-

lat. 

Nåväl. Mitt förslag är Karl Ove 

Knausgårds Morgonstjärnan,  

Titeln är lockande, Morgonstjär-

nan. Är det Betlehemsstjärnan, 

är det stjärnan Malört i Johan-

nes uppenbarelse, Nostradamus 

komet? Det är ingen hejd på ljus-

fenomen som getts symbol-

funktion i historien och litteratu-

ren, så vad vill Knausgård säga 

med sin stjärna? 

Boken är spretig, den överger 

läsaren och börjar en ny berät-

telse i varje kapitel. Men, boken 

är ingen novellsamling. Den är 

ett tidsskede berättat med olika 

glasögon, ja med olika personer i 

varje kapitel. Den berättar den 

tid de lever i, det som får mig att 

bläddra bakåt i boken, är aning-

en att ”det här” verkar höra 

hemma i en annans berättelse. 

Författaren leker kurragömma 

med mig. 

När jag var barn och kurragöm-

maleken var slut fick vi veta alla 

gömställen. Knausgård vet hur 

det ska vara i leken, i sista ka-

pitlet visar han gömställena. 

Knausgård är en skicklig stilist, 

skriver lätt och – den här gången 

– bara en sjättedel så långt som i 

Min kamp. 

Göran Strömberg 

Martin Lönnebo: Grundgläd-
jen  

Boken inleds med en berättelse 

från Martins barndom vid kall-

källan bortom Högholmen. Den 

upplevelsen visar sig bli upphov 

till ett varmt och innerligt för-

hållningssätt till livet och livets 

mirakler. Texter om liv, tro och 

hopp. 

”Grundglädjen är balans och 

harmoni, Jag är en reflex av det 

gränslösa Livsmysteriet. … Det 

djupast bestående i vår kärlek, 

tro och hopp finns i källbäcken. 

Där glittrar grundglädjen och 

anas som ett ständigt ljust por-

lande i bäcken.” 

Mer levande med åren av  
Patricia Tudor-Sandahl  

Författaren är Fil dr i pedagogik, 

psykoterapeut, författare, förelä-

sare och radioröst. En alldeles 

underbar människa, som delar 

sina upp- och nergångar naket, 

levande och igenkännande. – 

”vår kapacitet att växa som män-

niskor, att göra skillnad i vår 

lilla värld, är större än vi tror”. 

Hon börjar kapitlet Den sårade 

helaren med att minnas tillbaka 

en regnig kväll efter att ha hållit 

ett föredrag i en liten stad i 

Skåne. Hon slank in på ortens 

enda krog för att få lite mat. 

Några grabbar vid baren och en 

gråhårig, svartklädd dam vid ett 

bord. ”Hon betraktade mig ge-

nom sina stora glasögon. Det var 

något bekant över den här kvin-

nan. Hade vi setts förut? Jag log 

lite förstrött och hon log tillbaka. 

Först då förstod jag att det var 

mig själv jag såg på. En vägg var 

i verkligheten en spegel. Jag såg 

mig själv ur en annan synvinkel. 

Det var inte kul. Ser jag verklig-

en så där bister ut. Är det så 

andra ser mig?” 

Kallad: Kamp och kärlek av 
Olle Carlsson  

Kampen, motståndet och priset 

för att vilja förändra och förnya. 

En skakande berättelse om att 

våga följa sin inre röst. Om en 

man, som inte ger upp trots 

djupaste dalar och högsta höjder, 

största smärta men med varm-

aste glädje.  

Tre böcker, tre människolivs 

erfarenheter, tre olika livsupple-

velser men samma känsla för 

ordet, djupet, höjden och bred-

den, tron på det goda, hoppet och 

att dela värme med sina med-

människor.  

Att få dela livet med sådana 

människor känns tryggt trots en 

skakig omvärld. Tre böcker, som 

ger hopp om livet och ljus i vin-

termörkret. 

Lillemor Appelvang  
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NOVEMBER 

 28 sö 11.00 Adventsgudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Soon Gospel 

Församlingens offerdag 

Kyrkkaffe 

DECEMBER 

 2 to 18.30 Språkcafé 

 3 fr 17–21 Kvällsöppet 

 4 lö 13–15 Klappbytardag med  

Klimatklubben 

 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Kyrkkaffe 

 8 on 18.00 Sinnesromässa 

 9 to 18.30 Språkcafé  

 11 lö 13.30 Lördagskul 

Samling för barn 7–12 år 

   18.00 Christmas Carols 

Soon Gospel 

Siân och Henric de Koster 

Kyrkkaffe 

 16 to 18.30 Språkcafé 

 19 sö 11.00 Vi sjunger in julen 

Lisa Danell och Anna Hellman 

Förenade Brass, barnsång 

Kyrkkaffe 

 25 lö 7.30 Frukostservering  

   9.00 Juldagsmorgon 

Predikan: Jonas Rova 

Julkaffe – ta med av ditt julbröd 

JANUARI 

 2 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Lotta Karlsson 

Kyrkkaffe 

 6 to 15.00 Gudstjänst och Trettondagsfest 

Lisa Danell och Monika Svärd 

Barnsång 

 9 sö 13.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan  

 13 to 18.30 Språkcafé 

 16 sö 11.00 Missionsgudstjänst 

Jonas Rova och Torgny Veibäck, 

missionsambassadör 

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete 

Kyrkkaffe 

 19 on 18.00 Sinnesromässa 

 20 to 18.30 Språkcafé 

 23 sö 10.30 Drop-in fika 

   11.00 Temagudstjänst med samtal 

Predikan: Lillemor Appelvang 

 27 to 18.30 Språkcafé 

 30 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Amy Karlsson 

Kyrkkaffe 

Församlingsmöte 

FEBRUARI 

 3 to 18.30 Språkcafé 

 6 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Kyrkkaffe 

 10 to 18.30 Språkcafé 

 13 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Kyrkkaffe 

 16 on 18.00 Sinnesromässa 

   19–21 Bibelstudium: Den bibel Jesus 

läste 

 17 to 18.30 Språkcafé 

 20 sö 11.00 Temagudstjänst 

Predikan: Per Rikardson 

Kyrkkaffe 

 24 to 18.30 Språkcafé 

 27 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Björn Asserhed 

Kyrkkaffe 

MARS 

 2 to 18.30 Språkcafé 

 4 fr 10–13.30 Världsböndagen med  

Norrköpings Kristna Råd 

 5 lö 14.00 Församlingens årsmöte 

 6 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Soon Gospel 

Kyrkkaffe 

 

Med reservation för att förändrat smittläge kan 

medföra programändringar med kort varsel. Följ 

annonsering i Norrköpings Tidningar och försam-

lingens hemsida för aktuell information.  

www.centrumkyrkan-norrkoping.se  

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
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HÖGTIDSDAGAR 

 

 

 

 

 

 

NYA MEDLEMMAR 

 

 

BARNVÄLSIGNELSE 

 

Året som gått 

Det börjar bli dags att summera 

året som gått. 

Jag önskar få in texter om det 

som hänt under året senast 23 

januari för att kunna samman-

ställa en årsberättelse. Har du 

bilder från något som hänt i för-

samlingen under året så vill jag 

gärna få ta med det också. 

Kontaktuppgifter till mig finns 

på baksidan av tidningen. 

Lotta Karlsson 

Tack! 

Många är ni som har skänkt 

kläder till vår diakonala verk-

samhet. Varma tröjor, jackor, 

mössor, vantar, byxor och skor 

har kommit till god användning 

för många.  

Fortsätt gärna att inkomma med 

kläder ni inte längre behöver, 

men som är hela och rena. Ännu 

återstår mycket av vintern och 

den kallaste tiden brukar ju vara 

under januari och februari. Vär-

mande plagg kommer således 

fortsätta att vara efterfrågat. 

Stort, stort tack för ditt bidrag 

till vår diakonala verksamhet! 

Jonas Rova, diakon 

Valberedning 

Så här efter pandemin kanske 

du är fylld av nya krafter? 

Kanske har du omprioriterat 

dina engagemang. I så fall kan 

du höra av dig senast 9 januari 

till valberedningen, Henric de 

Koster, Margaretha Rudén och 

Gunnar Asserhed. 

Christmas Carols 

I över 20 år har vi kunnat fira en 

väldigt engelskt julgudstjänst 

varje december. I år har den fått 

flytta till lördagskvällen den 11 

december för att inte krocka med 

alla Lucia-konserter på sönda-

gen. Det blir också sista gången 

vi kan genomföra detta, då vår 

ständiga organist Henric på 

grund av sin ryggskada inte 

längre kan styra sitt högerben 

som behövs vid pedalspelandet. 

Det har betytt oerhört mycket 

för mig att kunna dela med mig 

av denna jultradition från mitt 

hemland. Har jag inte fått 

sjunga Christmas Carols i en 

fullsatt kyrka så blir det ingen 

riktig julkänsla. 

Jag vill redan nu tacka alla 

sångare, läsare och församlings-

medlemmar som har stött denna 

gudstjänst under alla år. Och 

inte minst Henric, som antog 

utmaning av både musiken och 

mig. Att vi nu har varit gifta i 

många år har vi Christmas  

Carols att tacka för! 

Siân de Koster 

 

Stöd församlingens arbete 
med din gåva 

Det traditionella sättet att eko-

nomiskt stödja församlingen är 

att i samband med söndagens 

gudstjänst ge kollekt. Många 

medlemmar och gudstjänstbesö-

kare ger på detta sätt ett värde-

fullt stöd till församlingen och 

verksamheten. 

Det finns också andra sätt att ge 

en gåva till församlingen. 

Överföring via bankkonto 

Överföring från ditt bankkonto 

till församlingens bankkonto. Du 

kan via din bank göra en överfö-

ring eller regelbundna månads-

överföringar till församlingens 

bankkonto. Församlingens bank-

konto är 6591-161 094 562. 

Swish 

Om du har en smartphone kan 

du med mobilappen Swish enkelt 

göra överföringar till församling-

en. Församlingens swishnummer 

är 123 219 60 38 – ange ändamå-

let t.ex. gåva, kollekt eller annat 

ändamål. 

Kyrkoavgift via skattsedel 

Du kan stödja församlingen med 

din kyrkoavgift. För detta behövs 

ett skriftligt medgivande som 

gäller ett kalenderår och som 

förnyas automatiskt varje år. 

Kyrkoavgiften motsvarar 1% av 

din kommunala beskattnings-

bara inkomst eller pension. Du 

behöver inte vara medlem för att 

ge kyrkoavgift. 

På www.equmeniakyrkan.se 

finns en blankett som du fyller i 

för att ansluta dig till kyrkoav-

giften. Blanketter finns också på 

kyrktorget. 

Av din kyrkoavgift går 68% till 

Centrumkyrkan i Norrköping. 

Resterande medel går till Equ-

meniakyrkans gemensamma 

arbete och fördelas med 19% till 

församlingsutveckling och stöd 

till församlingar med särskilda 

behov och 10% går till pionjär-

satsningar. 3% går till administ-

ration. 

FVU:s årsmöte  

tisdagen den 7 december kl 18 

i Café Vetekornet 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/


8 Vi lär oss mer och av varandra 

Centrumkyrkan i Norrköping 

S:t Persgatan 113 
602 32 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 
 

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så 
ringer vi upp så fort vi kan. 
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Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran 
Strömberg. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster Manusstopp nästa 

nr: 19 feb 2022 

Äntligen dags för  
bibelstudium!  

Den bibel Jesus läste –  

viktiga insikter från Gamla 

Testamentet 

Jag har under en tid känt att vi i 

frikyrkorna ofta har låg kunskap 

om Gamla Testamentet. Nu är 

det dags att ändra på det! En 

boktitel av Philip Yancey fång-

ade mig, och gav titeln på stu-

diet. Att ha Jesus i fokus känns 

viktigt, och något vi inte ofta 

tänker på ärv att Gamla Testa-

mentet ju är den bibel Jesus 

läste! 

När jag presenterade idén på 

Ledarskapsdagarna för  

Equmeniakyrkans församlingar 

den 16/10, var flera kyrkor in-

klusive vår, intresserade. Inbju-

dan går alltså även till dem. 

Tanken är att vi ses i den inre 

delen av Vetekornet, två ons-

dagar under våren kl 19 till 21 

med eventuell fortsättning till 

hösten. Vi läser utvalda bibeltex-

ter tillsammans, jag ger bak-

grund och så diskuterar vi i små-

grupper.  

Första träffen: 16/2: Skapelsen 

och GT:s innehåll. Vad kan vi 

lära oss av Bibelns beskrivning 

av skapelsen? Vilken roll ges 

människan? Finns det till och 

med något om jämställdhet? En 

intressant detalj här: Hebreis-

kan har funnits som skriftspråk 

i 5000 år! 

Andra träffen: 6/4: Emmaus-

vandrarna. Vem hade inte öns-

kat ha ett öra med på den vand-

ringen och undervisningen som 

dessa lärjungar fick? Vi går ige-

nom ett urval bibelställen om 

Messiaslöftet från 1:a Mosebok 

och framåt, samt säger något om 

judarnas bibelläsning. 

Inga förkunskapskrav, men ta 

med en bibel. Det är en fördel om 

vi har olika utgåvor. Själv har 

jag Svenska Folkbibeln 2015.  

Välkommen! 

Elisabeth Sjödin 

Pratar du bra svenska? 

Varje torsdag kl 18.30 träffas vi 

på språkcafé i Vetekornet. Det 

innebär att vi hjälper människor 

i Norrköping som vill träna på 

samtal på svenska. Man behöver 

inte göra mer än att bara finnas 

på plats – vi är några som turas 

om med att förbereda ett valfritt 

tema på kvällen. 

Det behövs alltid flera som pra-

tar svenska för att kunna upp-

muntra även de som är lite 

blyga. Det är lärorikt, menings-

fullt samt väldigt roligt. Samti-

digt får man lära känna härliga 

människor från andra kulturer 

med ett annat perspektiv på 

livet. 

Är du nyfiken är det bara att 

komma och testa (använd in-

gången från gården).  

Siân de Koster 

  

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
http://www.vetekornet.se

