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Det saknas engagemang i bibeln
Ta och visa lite engagemang nu! Du måste engagera dig om
det ska bli någonting gjort! Om du inte engagerar dig så får
du aldrig … (fyll i det som passar in i din situation). Visst har
de flesta ibland fått höra den här typen av uppmaningar i
mer eller mindre krävande tonfall. Många har säkert sagt
liknande saker till andra, eller åtminstone tänkt det om dem.
Men när jag i sökrutan på bibeln.se skrev in sökorden engagemang och engagerad fick jag inga träffar! Ingenstans i hela
bibeln finns det en uppmaning att vara engagerad eller visa
engagemang.
När ordet engagemang inte finns med i bibeln betyder det då
att vi inte ska eller bör engagera oss? Nej, det handlar nog
snarare om att bibeln använder andra ord. Som till exempel i
1Kor.13:1 ”Om jag talar både människors och änglars språk,
men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande
cymbal.” Ta gärna fram en bibel och läs resten av kapitlet, det
är bara 13 verser. Där beskrivs kärlekens egenskaper och det
liknar, i mina ögon, en beskrivning av äkta engagemang. Ett
annat exempel i bibeln som jag tycker beskriver engagemang
är; när Jesus, i Joh 10:11–13, beskriver sig själv som den gode
herden som skyddar fåren med sitt liv, till skillnad från den
som är lejd och lämnar fåren när vargen kommer.
Ibland får jag en känsla av att engagemang blandas ihop med
arrangemang och det tror jag är riskabelt. Att ordna ett
arrangemang eller event är i sig inget fel, men om det inte är
mer än så, om engagemanget inte går djupare och sträcker
sig längre, då är det inte mycket värt. Jag tror att engagemang har mycket mer att göra med passion och tålamod än
prestation och aktion, samtidigt som jag tror att det ena kan
leda till och stärka det andra. Till sist ett lästips om tro och
gärningar, Jak 2:14–26.
Karin Nilsson
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Vad händer på Café Vetekornet
på torsdagskvällarna? Lamporna
lyser med varmt och vänligt sken
och på mittenbordet är det dukat
ett kaffebord. Snart fylls rummet
med glatt pratande människor,
hälsningsfraser på olika språk,
kramar och kindpussar. Från
andra delar av huset kommer ett
par grupper som under ett par
timmar innan studerat svenska
och svenska koder.
Gunilla och Margaretha hälsar
välkomna – och nu gäller bara
svenska. Dagens ämne är kända
byggnader i Norrköping. Bilder
visas på en storbildsskärm och
några svenskar ger fakta om
byggnaderna med hjälp av en del
nysvenskar. Livliga samtal, alla
har rätt till mikrofonen. Dagens
ämne kan också vara Syriens
natur. Våra syrier ger oss en bild
av vackra olivlundar, stora kycklingfarmer och konstskatter. Inte
visste jag att persiljeodlingar var
så viktiga. Används mycket i
matlagningen. Andra ämnen
t.ex. vårt skolsystem, svenska

Språkcafé
högtider, vårsånger, konsten på
Konstmuséet (med besök på
konstmuseet).
May berättar om kvinnans roll i
Syrien, Wael om djurhållningen.
Ghassan sjunger ”Blåsippan uti
backarna står”. Många skratt
och inpass. Sedan delar vi upp
oss i passande grupper. Man har
kommit olika långt i språkprocessen. Några nya har genom
olika kontakter hittat hit. Finner
sin grupp.
Vid varje bord minst en svensk.
Ingenstans råder tystnad. Det
diskuteras allmängiltiga ämnen,
speciella företeelseer, svenska
koder. Vänskapskontakter
knyts, som många leder till te
stunder i ett syriskt hem. Så fick
jag reda på att Assi Kassouha
skriver dikter på arabiska, som
han publicerar i Libanon. Hans
första dikter på svenska får vi
förmånen att publicera i vår tidning. Tack Assi.
Musik berör, konst berör, dikter
berör. Låt dig beröras!
Margita Månsson,
volontär

Passagerare
Ni väntar på trafikljus,
Och står lugnt till de andra får
passera i fred.
Men vi som tror på överlevande
Vi står i mitten av vägen.
Vi höjer våra röda och gröna
flaggor
Vi väntar på en kula och vi
kallar det ödet
Vi väntar på en gud som ger
bara ett liv för två passerande
barn.
Om vi har haft en himmelbit ska
vi aldrig rita stjärnor på dörrar
och bygga två olika paradis.
Skyll inte på oss!
Skyll inte på oss!
Vi är glömda minnen i vårt land
Vi bryr oss inte om tiden
Våra barn orkar inte vakna
tidigt
De har inte klarat sina
mardrömmar
De hatar simlektionen
De kissar på jorden eftersom de
har druckit havet i natten
Våra tider är annorlunda
Vår minut består av sextio kulor
Vår timme består av sextio
martyrer
Vår dag består av en massaker
Vi sover efter sista granaten
Och ibland vaknar vi inte
Skyll inte på oss!
Vi bryr oss inte om tiden
eftersom vi inte dör försent.
Assi Kassouha

Våravslutning på språkcaféet. Foto: Göran Strömberg
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Rekordmånga på Väsbyvalborg
Kvart över sex stod 33 personer
på Centrumkyrkans gård och
väntade på skjuts till Valborgsfirandet på Väsby sommarhem.
När vi kom fram var gården full
av barn och vuxna som väntade
på att bleckmusikerna skulle
spela, flaggan hissas till trumpet
– ja ni vet vad jag menar – och
grillen bli just grill.
Under tiden strömmade ännu
fler människor till. Hani Abraksi
tolkade Monika Svärds instruktioner och när vi satte oss och åt
vår nygrillade korv eller ham-

Världsböndagen 2017
Den första fredagen i mars varje
år samlas kvinnor och män över
hela världen sedan många år för
bön. I år var det kvinnor från
Filippinerna som stod för programmet. Tema var: ”Har jag
varit orättvis mot er?” I Norrköping var samlingen i Vetekornet.
Vi hade fått kontakt med en
kvinna från Filippinerna som tog
med sig tre väninnor. De berättade lite om landet och kulturen
i sitt hemland och visade bilder
från olika sammanhang. Ett fint
program genomfördes av kvinnor
från olika kyrkor. Insamlingen
till stipendier till högre utbildning för kvinnor i utvecklingsländer gav över 1000 kronor. Ett

burgare var vi minst 90 personer. (Folk står inte still när man
räknar dom!) Kön framför kaffeoch saftförsäljningen – där överskottet gick till Diakonia och
nödhjälpen för Afrikas horn –
var trång och på gårdsplanen
och i storstugan satt svenskar
och flyktingar vid oorganiserade
bord.
Brasan fick barnen vara med och
tända, medan oroliga föräldrar
uppmanade samma barn att inte
vara så nära elden!
"Kören” med Britt Erikssons gitarr var stadgan i de sedvanliga
vårsångerna, men fick flytta från

trevligt samkväm med hemkokt
soppa och riskaka från Filippinerna avslutade kvällen.
Nästa år är det Surinam som
ansvarar för Världsböndagen och

sin plats i ena kanten, för det
påpekades att på andra kanten
var sångerna en halv takt efter.
Hans Karlsson höll vårtalet och
önskade en nystart i Syrien på
samma sätt som våren är en
nystart i naturen.
När sångerna var slut och elden
falnade samlades den arabisktalande gruppen i ring runt elden
och sjöng.
Inte var det vrålkallt heller.
Leve Våren: Hurra, hurra, hurra
hurra!
Göran Strömberg
Foto: Tomas Hägle

temat blir : ”Allt Gud har skapat
är mycket gott” och handlar om
miljöansvar.
Margaretha Ekstrand
Foto: Göran Strömberg
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vandrade han, åkte båt och på
slutet bil. Efter lång väntan fick
han den 6 mars i år tillfälligt
uppehållstillstånd i Sverige.

Café Vetekornet
Vi har en ny medarbetare,
Ibrahim Kanhoush, på Vetekornet. Ibrahim började som
praktikant 1 december 2016 till
den 31 mars 2017. Den 24 april
fick han ett instegsjobb på 6 månader på halvtid med möjlighet
till förlängning. På den andra
halvtiden ska han studera
svenska. Ibrahim har aktivt deltagit i Centrumkyrkan under sin
tid i Sverige. Han deltar i gudstjänsterna, studerar svenska,
lagar mat i en ”mat och pratgrupp” och finns även i språkcaféet.
Ibrahim berättar om sin flykt till
Sverige 2015. Det tog honom
ca 3 månader genom Libanon,
Turkiet, Grekland, Makedonien,

Vad är rätt?
Jag vill dela några tankar om
styrelsearbetet i Centrumkyrkan. Ett typiskt styrelsemöte är
en vardagskväll kl 17.00 i Café
Vetekornet. Alla vi i styrelsen
prioriterar detta förtroendeuppdrag högt och gör allt för att närvara. Jag kan komma några minuter försent fastän jag borde
komma före alla andra. Vi följer
en agenda som reflekterar vår
verksamhet. Förslag, förfrågningar och idéer från utskotten
som är väl förberedda och förankrade när de kommer upp för
diskussion och beslut.
Under diskussioner om ja eller
nej, inriktningar och prioriteringar finns hela tiden frågan
”Vad är rätt?” Vad är rätt för
Centrumkyrkan? Vad är rätt för
Norrköping? Equmenia? Vad
känns rätt för mig? Hur kan vi
veta vad som är rätt?
Vi tror på Guds ledning och att
besluten och prioriteringar är
välsignade och representerar vår
församling och medlemmarnas
vilja. Vi tar tillsammans stora
beslut varje år för underhåll och

Serbien, Ungern, Österrike,
Tyskland, Danmark och slutligen Sverige. Långa sträckor
renovering. Vi har nu ett bra tak
som ska hålla i många år. Café
Vetekornet, vårt vardagsrum, är
en polerad pärla som de flesta av
oss besöker minst en gång i veckan och där vi har våra underbara
kyrkkaffen.
De viktiga och stora besluten tar
inte slut, nu har vi tillsammans
tagit beslut på;
• att annonsera efter en ung-

domspastor/diakon.

• att anpassa kyrkorummet för

att bli mer funktionellt för
bl.a. mindre samlingar.

• att se över hur vi kan för-

bättra ljudbilden och kunna
visa bild och text med god läsbarhet i kyrksalen.

• att öka samarbetet med Im-

manuelskyrkan inför hösten.

Spännande och utmanande på
samma gång, men vad är rätt?
Jag vet inte. Jag vet med säkerhet att vi måste hålla igång en
dialog på församlingsmöten,
kyrkkaffen, e-post, person till
person samtal, vem gör vi allt
detta för? Vart vill vi komma?

Ibrahim berättar också om sitt
liv i Damaskus som chaufför och
vakt. Han har sin mamma, systrar och bröder kvar i Damaskus.
När han kom till Sverige gifte
han sig med Michlin Ibrahim,
som arbetar som förskollärare.
Jag frågar hur han upplever sitt
nya arbete. Han säger att det är
fantastiskt. Atmosfären i både
Centrumkyrkan och i Vetekornet
är så positiv. Människorna är
respektfulla och engagerade.
Han avslutar med att säga:
Glöm inte att skriva Tack till
församlingen för allt!
Gunilla Arlinger
Ditt engagemang, det du tänker,
dina idéer och synpunkter är avgörande för att vi gör rätt. Prata
med varandra, bed att besluten
blir rätt, bed att vi hittar rätt
person i rätt tid för vår rekrytering, bed för ekumeniken i Norrköping, bed för oss i styrelsen att
vi tar oss tid för att lyssna, samtala och förmår att balansera
beslut, stora som små. Vi är
Centrumkyrkan i Norrköping.
Det förtroende jag fått – att vara
ordförande – är stort och utan
den mest fantastiska styrelsen
och vår föreståndare hade det
inte blivit mycket rätt. Jag lever
i tro att vi genom ett fortsatt
brett engagemang i en växande
församling där var och en får
göra sin röst hörd, komma med
idéer, säga till styrelsen ”jag
tycker ni ska ...” är sättet vi kan
ta rätt beslut på.
Jag och min familj står nu inför
några fantastiska sommarmånader med högtidsdagar,
studentexamen, konfirmationshögtid och pappa 90 år.
Var rädda om er, vi ses.
Billy Josefsson
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Familjen Ozolini kommer
igen!
Man kan väl säga att vi vant oss
vid besök av den spelande familjen. 2002 var första gången dom
besökte oss, och sedan dess har
det varit ett besök varje sommar,
förutom ett år. Man kan klart
säga, att det varit och är en musikalisk utveckling!
Den här gången kommer dom
sent på onsdagskvällen den 14
juni. Dom stannar torsdag och
fredag och reser hem med färjan
lördagen 17 juni. Det betyder att
det blir en konsert i Vintervadskyrkan och en i Centrumkyrkan.
”Barnen” har blivit stora! Peteris
och Agate, cellisterna, har hunnit få två barn. Elisa, som är
äldst har inte möjlighet att följa
med i år. Hon är utbildad designer och spelar numer elgitarr.

Skeppsgårdsläger
Sommaren närmar sig och därmed Centrumkyrkans läger
”Tillsammans på Skeppsgården”
8–14 juli. Alla vi som var med
förra året minns det fina vädret,
de sköna baden, den goda maten,
gemenskapen, tipspromenaderna
och lägerbålen mm. Du som

Matiss spelar helst jazz på saxofon, men han tar även fram tvärflöjten. Han studerar musik.
Katrina är färdig veterinär och
spelar violin och sjunger.
Mamma Marta är pianist och organist och den drivande, musikaliskt sett. Pappa Egils lägger upp
resrutt och ansvarar för kontakterna för turnén. Och så är han
barnvakt! Även han är designer
och har undervisat i bild och design. Han har också fungerat
som pastor i en liten baptistförsamling i Uzava många år men
lyckas inte bli befriad, trots att
han är pensionär.
Marta har fyllt 60 år, och det firades med konsert, förstås, och
Lettisk TV var där, så nu är hon
TV-stjärna också. Det är systern
Anita, som skvallrat, för Marta
skulle aldrig säga något om det.

ännu inte anmält dig, gör det nu
innan det blir fullbokat och helst
innan 1 juni. Är du nyfiken på
Skeppsgården men inte kan vara
med hela veckan kan du göra en
dagsutflykt och vara med under
en dag. På församlingens hemsida kan du läsa mer om lägret
och också anmäla dig. Här finns
också en vägbeskrivning till

Anita, syster till Marta, spelar
tvärflöjt, och för henne är turnén
årets höjdpunkt. Som flöjtlärare
har hon det svårt i konkurrensen
med unga, relativt nyutbildade
lärare. Och lärarlönen är mycket
låg.
Den här årliga turnén gör att familjen Ozolini får lite guldkant
på tillvaron. Jag tror inte jag någonsin har träffat en så målmedveten familj. Och allt började
med att Marta valde ut instrument åt barnen. Det var bara att
träna! Och visst har det gett resultat!
Kom och lyssna till den här fantastiska familjen i Vintervadskyrkan på torsdagen 15/6 eller i
Centrumkyrkan fredagen 16/6!
Det är alltid en välsignad upplevelse!
Gunilla Skogwik

Skeppsgården. Kommer du bara
en dag behövs ingen anmälan,
det är bara att komma, mat till
självkostnadspris finns till alla.
Anders Eriksson

Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i
Norrköping är en del av
Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari
2012 beslutade Norrköpings
Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping
att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill
delta.
Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.

Programbilaga 4 juni − 4 sept 2017
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JUNI

AUGUSTI

4 sö 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

6 sö 11.00

11 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

13 sö 11.00

16 fr 19.00

Konsert
Familjen Ozolini från Lettland

Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Evelina Karlsson
Kyrkkaffe

20 sö 11.00

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel

Gudstjänst
Predikan: Carin Olsson
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe

27 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

18 sö 11.00

11.00

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Åke Jansson

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffeutfärd till Väsby
sommarhem

22 to 18.00

Vi klär midsommarstången

23 fr

Midsommarfirande på Väsby

3 sö 11.00

Midsommarstången reses
Dans kring midsommarstången
Ev. lövskrindefärd för barn och
vuxna

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

4 må 14.00

Måndagsträff
Min uppväxt i Kongo – Ingegerd
Rahm

17.00

19.00

Tillsammanstimme
Kaffeservering och lotteri under
hela kvällen

25 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Kyrkkaffe

SEPTEMBER

Församlingens offerdag
3 sep Samlingssöndag

JULI
2 sö 11.00

Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

9 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Åke Jansson
Sång o musik: Åke Jansson och
Bengt Gårsjö
Kyrkkaffeutfärd till Lilla
Mariehov

16 sö 11.00

Gudstjänst i Immanuelskyrkan

23 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Kyrkkaffe

30 sö 11.00

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Jennervall

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

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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ADRESSKALENDERN

TACK

Semestrar 2017

Tack för visad vänlighet och omtanke i samband med Lennarts
sjukdom och bortgång.

Margaretha

v29–33

Siw

v27–32

Café Vetekornet
HEMGÅNGNA

Sommaröppet veckorna 26–33
mån–fre kl 10–15.

NYA MEDLEMMAR

UTFLYTTADE

Inger, Eva, Johan och Jesper
Skogwik
Tack till alla er som var med på
Aina Hemmings begravning den
28 april i Centrumkyrkan! Det
var ett tillfälle som inte låter sig
beskrivas för oss som levt med
Aina. Men jag lovar att det inte
kunde ha varit ett finare minne
på något sätt. (Jo, det hade det
varit om alla ni som inte kunde
komma också hade varit med.)
Vi kände oss inneslutna i en
värme som nådde allra längst in
i vår sorg och vår glädje över att
Aina var som hon var.
Gunnar, Erik och Sven
Hemming

STUDENTEN

Församlingens ekonomi
Efter en tid nu som kassör börjar
jag bli varm i kläderna och blivit
insatt i den omfattande bokföring som krävs eftersom vi driver Café Vetekornet och har
hyresgäster i vår fastighet. Tidigare kassören Stig Arlinger och
expeditionssekreteraren Siw
Johannesson är ovärderlig hjälp
och stöd för mig. Jag har infört
vissa förändringar med bokföringen så att man lättare kan se
och följa upp transaktionerna
och jag är mycket noggrann att
allt är korrekt bokfört. Arbetet
som kassör tar mycket tid men
jag tycker samtidigt det är stimulerande och roligt.
Vår redovisning är uppdelad på
fem olika resultatenheter som

jag vill kommentera för årets
första fyra månader.
Gemensam verksamhet: Vi
ligger gott och väl inom budget
på alla konton. Insamlade medel
ligger på nära 220 tkr men vi
behöver fortsätta att ha hög
offervilja eftersom det är vår
främsta inkomstkälla.
Café Vetekornet: Där ligger vi
på plus minus noll och enligt
min mening borde det kunna gå
med vinst särskilt när vi inte
bokför någon hyra på caféet. Försäljningen minskade under april
med ca 50 tkr jämfört med föregående år och personalkostnaderna var höga delvis på grund
av utbetalning av semesterersättning.

Fastighetsförvaltning:
Hyresintäkterna ligger något
över budget. Kostnaderna ligger
92 tkr över budget med då får
man ha i åtanke att el- och
värmekostnaderna minskar
under resten av året. Vi har fått
fakturan på takreparationen
som är på ca 1100 tkr och för att
kunna betala den har styrelsen
beslutat om inlösning av
fonderade medel för 1200 tkr
och samtidigt fyller vi då på
resterade 100 tkr på vår
bankkonto för att säkerställa
likviditeten över sommaren.
På resultatenheterna Barnoch ungdomsverksamhet och
Väsby sommarhem har det
inte hänt så mycket så där har
jag inga kommentarer.
Bo Nilsson, kassör
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Ungdomssidan

Facebookgrupp för familjer
För dig som undrar vad det finns
för aktiviter för barnfamiljer i
församlingen finns nu en Facebookgrupp med namnet Familjer
i Centrumkyrkan Norrköping.
Där kommer det information om
familjeaktiviteter som församlingen ordnar. Om din familj gör
något som ni vill att fler familjer
ska vara med på, går det också
bra att informera om det i
Facebookgruppen.

Familjescout
Vi har dragit igång Familjescout.
Tanken är att barnfamiljer ska
träffas och ha roligt i naturen.

Barnen ska även under roliga
former få lära sig liten om scouting och naturen. Vid den första
träffen fick barnen gå en liten
spårning på Väsby där en överraskning väntade. Vi planerar
fler träffar i höst med första
datum den 2 september.

Midsommar
Välkommen på midsommarfirande på Väsby Sommarhem!
Det börjar torsdag den 22 juni
kl 18.00 med att vi klär stången.
Fredagen den 23 juni inleds
firandet 17.00 med att vi reser
och dansar kring stången. Efter
dansen får barnen åka på en tur
i en lövad skrinda. Under
kvällen kommer det att vara
lottförsäljning, loppis och andra
aktiviteter. Vid sjutiden kommer
det vara en programtimme med
underhållning för alla.

True Travel
True Travel är en rätt så ny ungdomsgrupp inom kyrkan som
startades i höstas. Vi är en resegrupp som samlar in pengar till
en resa till Riga. Vi planerar att
hälsa på kyrkans vänförsamling
där, tillsammans med några
andra medlemmar i kyrkan.

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

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

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

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

I Riga så kommer vi träffa vår
vänförsamlings ungdomsgrupp,
utforska själva staden och stärka
bandet mellan våra kyrkor.
Anledningen till gruppens uppkomst var att Tonår, som den
gamla ungdomsgruppen hette,
slutat, och vi ungdomar ville ha
nått nytt att göra. Då föddes
idén om en resegrupp, vilket fick
positiva reaktioner från ungdomarna. Vi satte igång direkt och
fram tills nu så har vi samlat in
pengar genom att: sälja kakor,
genomföra musikuppdrag och
hålla i torgkaffe. Nu på kyrkans
årliga midsommarfirande så
kommer vi finnas där med en
loppis och sälja diverse saker.
Vi ser fram emot vår resa och
hoppas att ni stödjer oss!
Vi som är med I gruppen heter:
Agnes Alenljung, Ellinor Bohlin,
Linnea Josefsson, Linnea Sjödin,
Elvira Wallstedt, och Maja Wallstedt. Vår ledare är Frida
Lundstedt Petersson, tidigare
ungdomsledare i kyrkan.
Resegruppen True Travel
genom Linnea Sjödin

Expeditionen är öppen tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna
tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.
Pastor
Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Barn- och ungdomsledare
Vakant
Expeditionssekreterare
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de
Koster, Göran Strömberg.
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