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EN TIMME OM … 

Under en längre tid har det inom mig funnits en längtan att i 

Centrumkyrkan prova ett koncept för gudstjänstförnyelse, som 

engagerat vår dotter Johanna i Skellefteå EFS. Målet är inte 

att göra något nytt för förändringens egen skull, utan att 

erbjuda en gudstjänstform, som är anpassad för folk i farten 

och deras frågor. Anpassad i första hand för människor som 

betecknar sig som sökare, men inte hittat någon plats där de 

kommit till ro eller människor som en gång har varit kyrkoak-

tiva men kommit vid sidan av. Huvudmålet är att skapa hopp. 

En liten grupp förbereder, planerar och genomför sedan denna 

gudstjänst under ett speciellt tema, som är aktuellt och 

engagerande. 

Nu några tankar ur deras introduktion: 

”Det började 2006–2007 som en längtan bland folk ”mitt i livet” 

i Skelleftebygden. Vi hade alla samma fundering: Vart tog alla 

vägen? EFS höll på att bli en samling trogna och äldre och sen 

… ingenting. 

Vi hade en dubbel längtan. Att de som tidigare varit med i våra 

sammanhang, skulle vilja komma tillbaka till den kristna 

gemenskapen. Och givetvis att vi skulle kunna få nå de 

kyrkovana som aldrig eller sällan satt sin fot i en kyrka. Men 

här fanns också en högst mänsklig längtan efter gemenskap 

hos det fåtal av oss som fortfarande fanns kvar i kyrkan.” 

Så började en gudstjänst ta form, som medfört en nytändning. 

Man kallade den: ”iCENTRUM” och varje gudstjänst fick ett 

aktuellt tema: ”En timme om ...” Många spännande ämnen har 

varit i fokus och fortsätter att sättas iCENTRUM. 

Vi har bland annat i Centrumkyrkans musikråd samtalat om 

deras erfarenheter och vill gärna försöka forma vår  

iCENTRUM-gudstjänst. Utifrån våra förhållanden, resurser, 

frågor och längtan. Vi börjar litet försiktigt och hoppas att vi 

på sikt får uppleva ett liknande gensvar, som leder till att 

många får uppleva att hoppet finns och att Jesus är med! 

Per Rikardson 

Vår första  

iCENTRUM-

gudstjänst ägde rum 

den 20 februari kring 

temat ”60 minuter 

om att få kraften att 

räcka”! Allt ifrån om 

hur vi ska få vår per-

sonliga kraft att 

räcka till för krav, 

hot, sjukdom, sorg, 

lidande och en tillta-

gande ondska, till att 

kraften som mänsk-

lighet engagera sig 

mot miljöförstöring, 

klimathot, krigshot, 

fattigdom, svält etc.  

Kan tron på en god 

Gud, Jesu kärleks-

budskap, Andens 

hjälp och den kristna 

gemenskapen under-

lätta för att få kraf-

ten kan räcka till? 

Låt frågan leva  

vidare!  

Per Rikardson 



2 Den Bibel Jesus läste 

Bibelstudium i sex delar 

Första delen 16/2: GT, skapel-

sen, klimathotet och vårt 

hopp 

Nu har bibelstudieserien om 

Gamla Testamentet börjat. Det 

känns spännande att få mötas 

på riktigt och fördjupa oss i vad 

Gamla testamentet har att säga 

till oss idag. Jag vill här göra en 

kort sammanfattning av kväl-

lens innehåll.  

Vi brukar dela in Bibeln i tre 

texttyper, historiska, poetiska 

och profetiska böcker. Dessa 

skrevs under en tidsrymd på 

ungefär tusen år, mellan 1450–

400 f Kr. 

Vad säger skapelseberättelsen? 

Den talar om ATT Gud skapat, 

men inte HUR. Den konstaterar 

att Gud har skapat ”himmel och 

jord”. Detta står i motsats till 

grannfolken, som såg solen och 

planeterna som gudar. I Bibelns 

skapelseberättelse är allt gott, 

även det ett viktigt och ovanligt 

konstaterande. Här finns ingen 

uppdelning i ”jordiskt” och 

”andligt”. Allt är gott! 

Från början lever människorna i 

harmoni med skapelsen och Gud. 

Men sedan kommer upproret, 

syndafallet. Människans rovdrift 

på skapelsen börjar. ”Härska 

över”, i nyare översättning ”råda 

över”, blir i vår tid det som leder 

till att människan förstör den 

fina planet vi bor på. Vi får larm-

rapporter om översvämningar, 

bränder, stormar, utrotningsho-

tade djur i en aldrig tidigare 

hörd omfattning, så vår tillgång 

på mat är hotad. Vi håller på att 

utrota oss själva! 

Hur ska vi som kristna tänka i 

detta? Jo, vi får vara vår tids 

profetröster. Vi ska visa att vi 

bryr oss om Guds skapelse. Vi 

ska även peka på vårt hopp! I 

dessa tider, när så mycket litte-

ratur, inte minst för barn och 

ungdomar, handlar om dysto-

pier, dystra berättelser om vår 

framtid. Vad som är omöjligt för 

människan är möjligt för Gud. 

Bibeln talar om miljöförstörelse, 

och vi ser det nu.  

Vårt hopp när det gäller klimat-

hotet är Gud. Han ska ta hand 

om det. Vi människor förmår 

inte. Vi tänker så kortsiktigt och 

dansar fortfarande runt guldkal-

ven, bildligt talat. 

Halldorf skriver om en analogi 

mellan Kristi uppståndelse och 

den förvandling den innebär, de 

dödas uppståndelse vid tidens 

slut, och vad både Jesus och 

Paulus kallar jordens och värl-

dens ”återfödelse” innebär det 

att ’det förgängliga kläs i oför-

gänglighet’ –inte att det förra 

ratas och ersätts av något som 

tidigare inte fanns. ”Den gamla 

jorden ’finns’ inte längre ef-

tersom den har befriats från 

förgängligheten. 

Elisabeth Sjödin 

Bibelstudier för församlingen 

Elisabeth Sjödin framförde sin 

idé vid den ekumeniska samling-

en vi hade i höstas. Det blev en 

positiv respons bland deltagarna. 

Nu har idén blivit verklighet. Vi 

var en samling vetgiriga i Vete-

kornet häromkvällen. 

Elisabeth var pedagogisk i sitt 

framförande och visade upp bil-

der över de historiska böckerna i 

Bibeln, de poetiska böckerna och 

de profetiska böckerna och berät-

tade vad de innehåller. 

I historiska böckerna läste vi i 

Första Moseboken. Gud verkar i 

historien.  

Om den första skapelseberättel-

sen om hur Gud dag för dag 

skapade den sköna jord vi har 

fått att förvalta och vårda för oss 

och för kommande generationer. 

Där ser vi direkt att det är vi 

människor som fördärvar det vi 

har fått alldeles gratis, av nåd. 

Rovdrift på mark och vatten, 

genom utfiskning, skogsskövling 

t ex som innebär att vi förstör 

våra och djurens livsbetingelser. 

Insekter och djur dör i mängd.   

I de poetiska böckerna handlar 

det om människans vandring på 

jorden. Ordspråksboken, Psalta-

ren och Höga visan tar oss ige-

nom både glädje och sorg i verser 

som uttrycker både ilska och 

förtvivlan och lovsånger och kär-

lek. Där kan vi hämta både mod 

och tröst och glädje. Och hopp! 

Jag ser fram emot nästa bibel-

studium! 

Inger Gustafsson 

Fem gånger till är planerade:  

• 6 april: Vad sa Jesus till 

Emmausvandrarna? 

Hösten 2022:  

• Profeterna – vad säger de oss 

idag?   

• Job, lidandet och vi 

Våren 2023:  

• Israel – Guds utvalda folk (?) 

• Jesus kommer tillbaka – hur 

ska vi tänka? 



Det händer i vår kyrka 3 

En glimt av Kvällsöppet i  
adventstid 

Det var den första fredagskväl-

len i december och det sista 

Kvällsöppet för året. Caféet var 

pyntat med adventsstjärnor i 

alla fönster och juldukarna på 

borden. Våffelbaket var igång i 

köket och en härlig doft spred sig 

därifrån. Så det var lätt att 

känna sig välkommen in! 

Bra musik spelades av vår gäst 

för kvällen Fredrik Törnvall med 

sin välljudande gitarr. Många 

gäster hade hört Fredrik spela 

tidigare och ville höra mera av 

honom. 

Vi fick också besök av en mun-

spelande gäst som spelade ett 

par jullåtar för oss lite senare 

under kvällen. 

Det var en lyckad kväll då 

de goda våfflorna med sylt 

och vispad grädde till kaf-

fet fick stor åtgång. Tack-

samt att ha en våffel-

bagerska som fanns vid 

våffeljärnet hela tiden.   

Det här med Kvällsöppet 

är riktigt bra och trevligt 

och som passar att ha hos 

oss i vår kyrka. Det är en 

sida av vår diakoni. Lätt 

att komma in till oss och 

alla som kommer är väl-

komna. 

Välkommen igen när vi 

har nästa Kvällsöppet! 

Inger Gustafsson 

Kyrksalsrenovering 

Vart tog planerna på ombyggna-

tion och renovering av kyrksalen 

vägen? 

Innan pandemin togs ritningar 

fram över förbättringar i kyrksa-

len och renoveringsbehoven kart-

lades noggrant men sedan lades 

allt på is. 

Nu är de aktualiserade och en 

liten grupp, bestående av Pastor 

Lisa, Lillemor Appelvang samt 

Lena Hägle, tänker nu vidare 

kring hur kyrkorummet kan ut-

formas med följande ledord: del-

aktighet, flexibilitet och närhet.  

Kyrkorummet ska kunna fun-

gera för gudstjänster med musik 

i olika konstellationer, nattvard, 

gudstjänstvandring och andakter 

samt kunna fungera för bröllop, 

begravning, och konserter med 

stor kör och orkester. Kyrkorum-

met ska vara barnvänligt. Det 

ska vara en kyrka där det ska 

kännas bra att vara för den med 

funktionsvariation. 

Den lilla gruppen har presente-

rat tankarna för en referens-

grupp och nu arbetas på en ana-

lys av styrkor och svagheter i tre 

olika förslag.  

Förändringar som just nu disku-

teras är: 

• Piporgeln, som mycket sällan 

används, byts ut mot ett skåp 

i samma träslag och höjd som 

orgeln för förvaring av not-

ställ, mikrofonstativ och extra 

stolar. Balansen i rummet 

gentemot dopgravssidan  

behålls. 

• Trappstegen byggs ut till dub-

bel bredd för att kunna an-

vändas lättare t.ex. för sit-

tande musiker i orkester. Den 

digitala orgeln flyttas längre 

fram för att frigöra mer golv-

utrymme. 

• Nedersta steget byggs ut till 

ett podium för att lättare syn-

liggöra vad som händer 

framme i kyrkan. 

• Första raden/raderna bänkar 

byts mot stolar för att kunna 

möblera för mindre andakter. 

• En flyttbar predikstol som 

främjar närhet och dialog gör 

podiet flexibelt i sin helhet. 

I planerna ingår också förbätt-

rad akustik, ny ljudanläggning, 

belysning för musiker, nya dynor 

på bänkarna, ny golvbeläggning 

längst fram i kyrkorummet samt 

på kyrktorget samt ommålning. 

Ett slutgiltigt förslag för behand-

ling kommer att lämnas till  

styrelsen. 

Lena Hägle 



4 Vi finns också i vår kyrka 

Jonas och Inger en torsdagsmorgon vid frukost-

bordet. Vi välkomnar gästerna med bordet med 

levande ljus, lugn vacker musik i kyrkan och det 

uppdukade, kaffe, goda smörgåsar och jos och 

frukt. 

Lördagskul har kommit igen för barnen. Den här gången var det bak-

ning av muffins i kaféets stora kök. Alla hjälps åt och läser receptet och 

vispar smeten. Säkert blev det åtgång på muffins, undrar om de vuxna 

hann med att smaka! 

Kyrkporten står vidöppen i väntan på frukost-

gäster. 

Text: Inger Gustafsson 

Foto: Lisa Danell 
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MARS 

 5 lö 14.00 Församlingens årsmöte 

 6 sö 11.00 Årsmöteshögtid med nattvard 

Predikan: Lisa Danell 

Soon Gospel 

Söndagsskola 

Församlingens offerdag 

Kyrkkaffe 

 10 to 18.30 Språkcafé 

 13 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Sång: Gunnar Asserhed 

Insamling till Pastor- och diakon-

utbildning  

Kyrkkaffe 

 15 ti 18.00 FVU:s årsmöte 

 16 on 18.00 Sinnesromässa  

 17 to 17.30 Vesper 

   18.30 Språkcafé 

 19 lö 16–18 Lördagskul 

 20 sö 10.30 Drop-in-fika  

Gudstjänst med samtal 

Tema: Bergspredikan 

Predikan: Britt Eriksson 

 23 on 18.30 En enda kropp – vägar till en 

inkluderande församling 

Robert Eriksson & Lina Mattebo 

(inspelat samtal) 

 24 to 18.30 Språkcafé 

 25 fr 17.00 Kvällsöppet 

 27 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 

Predikan: Lisa Danell 

Kyrkkaffe 

 31 to 17.30 Vesper 

   18.30 Språkcafé 

 

APRIL 

 2 lö 19.00 Hela mitt hjärta  

Konsert med Soon Gospel  

 3 sö 13.00 Gemensam nattvardsgudstjänst 

i Immanuelskyrkan för Norrkö-

pings Equmeniakyrkoförsamlingar 

Söndagsskola  

 6 on 19.00 Bibelstudium – Den bibel Jesus 

läste 

Elisabeth Sjödin 

 7 to 18.30 Språkcafé 

 10 sö 11.00 Palmsöndagsgudstjänst 

Predikan: Lillemor Appelvang 

Kyrkkaffe 

 14 to 18.00 Getsemanestund med nattvard  

Lisa Danell 

 15 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Församlingens offerdag 

 17 sö 11.00 Påskgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

Församlingens offerdag 

 20 on 18.00 Sinnesromässa  

   18:30 Bibeln och HBTQ 

Niclas Öjebrandt och Johanna 

Wikberg 

 21 to 18.30 Språkcafé 

 22 fr 17.00 Kvällsöppet 

 23 lö 16–18 Lördagskul 

 24 sö 18.00 Kreativ gudstjänst 

Tema: Bergspredikan  

Lisa Danell, Lena Hägle m fl 

Soon Gospel 

Kyrkkaffe 

 28 to 18.30 Språkcafé 

 30 lö 19.00 Valborgsmässofirande på Väsby 

sommarhem. Ta med matsäck. Vi 

kommer också att tända grillen om 

du vill grilla något. 

 

 

 

 

 

Vesper 

Vesper betyder afton och är en del av den 

kristna tidebönen. Vesper har sina rötter i den 

tidiga kyrkan och firas idag av många kyrkofa-

miljer världen över. I Centrumkyrkan kommer 

vi att närma oss denna kvällsbön vid fyra till-

fällen under fastan. Vesper är en stilla stund 

med en fast ordning som innehåller läsning av 

psaltarpsalmer, bön, sång och bibelläsning. 



6 Programbilaga 5 mars – 5 juni 2022 

MAJ 

 1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Johan Svärd 

Sång: Lina Eriksson 

Insamling till Missionen i Sverige  

Kyrkkaffe 

 8 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 

Predikan: Amy Karlsson 

Kyrkkaffe 

 11 on 18.00 Sinnesromässa  

   18.30 Samtalsforum – Inkluderande 

församling 

 12 to 18.30 Språkcafé 

 14 lö 16–18 Lördagskul  

 15 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Kyrkkaffe 

Söndagsskola 

Församlingsmöte  

 19 to 18.30 Språkcafé 

 20 fr 17.00 Kvällsöppet 

 22 sö 10.30 Drop-in-fika  

Temagudstjänst med samtal 

Tema: Bergspredikan 

Predikan: Lisa Danell 

 29 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Karin Nilsson 

Kyrkkaffe 

JUNI 

 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst på Väsby 

sommarhem 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

Söndagsskola 

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  

Kultur- och studieprogram i  

samarbete med  

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
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Mailadress till IT-gruppen 

IT-gruppen påminner om mail-

adressen till gruppen:  

IT-gruppen@centrumkyrkan-

norrkoping.se 

Du kan mejla till den adressen 

om du upptäckt fel som behöver 

rättas.  

Som medlem kan du också få 

inloggningskod för att se med-

lemsinformation som t ex när 

din grupp ska vara kyrkvärdar. 

FVU:s årsmöte  

Tisdagen den 15 mars kl 18  

i Café Vetekornet 

Ekonomirutan 

Återigen har styrelsen glatt 

godkänt en budget som inte går 

ihop. Detta därför att vi vill 

satsa på personal och personal 

kostar. Vi vet att det inte är 

hållbart på sikt, men just nu vill 

vi göra vad vi kan för att nå ut 

till flera i Norrköping, och för att 

vara en relevant och meningsfull 

kyrka för både yngre och äldre. 

Förra året var läget så 

fantastiskt att vinsten från våra 

fondinvesteringar täckte hela 

årsförlusten. Detta kan vi inte 

räkna med i år och redan i 

januari fick vi ta från sparade 

medel för att betala lönen. På 

sikt kommer en hel del 

sparpengar också användas till 

att renovera kyrksalen. 

Vi är väldigt tacksamma till alla 

som har fortsatt ge generöst till 

församlingen under pandemin. 

Era gåvor behövs verkligen, så 

att vi har möjligheten att 

fortsätta finnas för alla i 

Norrköping som söker 

gemenskap och kristen tro. 

Siân de Koster  

Årsringar 

Årsringar är en tidning som ges 

ut en gång om året av diakon- 

och pastorskandidaterna inom 

Equmeniakyrkan. Genom att 

köpa tidningen är du med och 

bygger inför framtiden eftersom 

hälften av intäkterna går till 

utbildningen. Resten går till 

pastorsutbildningarna internat-

ionellt. Tidningen kostar 50kr/st 

Om du vill köpa en tidning kan 

du kontakta Lotta Karlsson. 

Klimatfastan 2022 

Mellan jultiden och påsktiden i 

kyrkoåret finns den period som 

kallas stora fastan, en förbere-

delseperiod inför påsken. Att 

fasta är ett sätt att odla sin inre 

motståndskraft i en värld där 

mycket drar oss bort från själva 

livet. Den som fastar väljer att 

skala av, renodla och fokusera. 

Vad är nödvändigt? Vad är gott? 

Vad kan och bör jag avstå?  

I år uppmärksammar  

Equmeniakyrkan att det råder 

klimatnödläge. Vi får hjälpa 

varandra att ta steg i riktning 

mot en mer hållbar livsstil – för 

den här världens skull. Vi  

klimatfastar med en uppmaning 

att ta jordens klimatnödläge på 

allvar. Delta i Klimatfastan med 

en attityd av utforskande och 

ödmjukhet. Bli utmanad, men 

sätt inte för höga mål. Klimat-

fasta gärna tillsammans. Det gör 

det roligare. 

Läs gärna mer på klimatfasta.nu  

Bokbord 

Nyhet! På Café Vetekornet hit-

tar du böcker om fastan, klima-

tet och andra teman. Betala med 

Swish. 

Bönbok 

Equmeniakyrkan har tagit fram 

en bönbok att använda för eget 

bruk och i gudstjänst. Bönerna 

vill hjälpa oss att sätta ord på 

oro, engagemang och tro i kli-

matkrisens tid. Finns att köpa 

vid vårt bokbord.  

Pastor Lisa 

På tisdagar 9.30 bjuder Lisa 

och Jonas in till bön. Vi träffas 

i kyrksalen och ber för försam-

lingen och det vi har på hjär-

tat. Efteråt blir det en kopp 

kaffe på Vetekornet. Välkom-

men att vara med när du kan! 

mailto:IT-gruppen@centrumkyrkan-norrkoping.se
mailto:IT-gruppen@centrumkyrkan-norrkoping.se
https://klimatfasta.nu/


8 Inkluderande församling 

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. 
 

Redaktionskommitté: 

Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran 
Strömberg. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster Manusstopp nästa 

nr: 19 maj 2022 

På kyrkokonferensen 2021 beslu-

tade Equmeniakyrkan att ta 

avstånd från all diskriminering 

på grund av sexuell läggning 

eller könsidentitet. Under det 

senaste året har det återigen 

drabbat mig hur viktigt detta är 

för människor som söker ett 

andligt hem. Frågor som ”Är jag 

accepterad här, fullt ut? Får jag 

komma som jag är?” är bland det 

första man vill veta. Vad ska vi 

svara? Vår församling har en 

anda av öppenhet och tolerans, 

men här kan vi alla bli bättre. 

Innan pandemin startades grup-

pen ”Välkomna varandra” som 

ville lyfta frågor om inkludering 

i församlingen. Nu är tiden inne 

att sätta ljus på dessa frågor 

igen. Under våren kommer vi att 

ha fyra kvällar i Vetekornet där 

vi får lyssna till berättelser och 

samtal som utgår från hbtq-

frågor i en kyrklig kontext. Till-

sammans får vi reflektera och 

fördjupa oss i detta ämne och 

med ödmjukhet och respekt 

lyssna till varandras tankar och 

erfarenheter. Styrelsens förslag 

är att vi ger möjlighet för samkö-

nade par att vigas i vår försam-

ling. På församlingsmötet den 15 

maj får var och en säga sitt om 

detta förslag genom omröstning.   

Pastor Lisa 

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

