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Låt mig inte tappa gnistan
”Tror du ja’ bryr mig?”, ”Spelar roll?”, ”Än sen’?” eller bara
”Och?!” uttalade i ett nedlåtande tonläge. Varför väljer en del
personer att uttrycka sig så här? Vad är det som ligger
bakom? Vad vill de uppnå? Det är inte orden i sig som jag
finner svåra att begripa. Att ställa frågor och ifrågasätta
saker är sunt, det visar på nyfikenhet och källkritik. Det jag
undrar över är attityden/inställningen. Tonårsrevolt kanske
någon svarar. Kanske, säger jag, men det är väl just då man
borde ”bry sig” och ”spela roll” och det förklarar inte varför en
del vuxna fortsätter med samma attityd. Jag tycker att det
verkar både fegt och tråkigt, rent av destruktivt, att leva ett
liv där inget spelar någon roll och inget är värt att intressera
sig för eller bry sig om.
”Tänk inte på det!”, ”Det ordnar sig!”, ”Allting löser sig!” eller
”Du måste tänka positivt!” är en annan grupp av uttryck. De
här uttrycken kan verka trevliga. Men om man inte tänker,
hur ska man då komma på några idéer, det verkar ganska
trångsynt. Den som går runt och tror att det ordnar sig kommer troligen inte att bidra till att något ordnas, det samma
gäller för den som anser att allting löser sig. Några människor som sagt åt mig att tänka positivt har reagerat ganska
negativt när jag frågat vad de menar.
Nu har jag målat upp två olika grupper av uttryck och attityder som jag finner ganska oattraktiva i sin iver att verka
tuffa? trendmedvetna? eller kanske präktiga? Jag tror att de
ofta används som masker att gömma sig bakom.
Här kommer några uttryck till, ”Tänk kreativt!”, ”Följ mig!”,
”Var dig själv”, ”Sök först mitt rike” och ”Ärlighet varar
längst”. Jag påstår inte att dessa uttryck är enkla att leva efter men det finns utrymme att leva helt och frihet att engagera sig i det man vill och när det ibland känns tungt kan
man be som Lyckselekvartetten i sången ”Gnistan”.
Karin Nilsson

Gnistan
Men rådet jag dig
ger,
knäna böj och bed
en bön som börjar
som refrängen i vår
sång.
Låt mig inte tappa
gnistan Fader kär.
Låt mig inte tappa
gnistan Fader kär.
Ja, om än åren går,
gråa hår mitt huvud
får,
låt mig inte tappa
gnistan Fader kär.
(utdrag)
B-O Frick
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Jag sitter och samtalar med Parmis under Skeppsgårdslägret
som pågår nere i hjärtat av Tjust
vackra skärgård.
Jag ställer frågan vad det var
som gjorde att Parmis valde
kristendomen?
- Jag hade
börjat fundera en hel
del redan i
mitt hemland Iran.
Min religion
gav mig
ingenting.
Jag frågade
andra runt
mig: Varför
ber man flera gånger på en dag,
vad betyder det? Men ingen
kunde svara på det. Min pappa

Capella Ecumenica
Varje försommar i mitten av juni
brukar församlingen ansvara för
en gudstjänst på Capella Ecumenica, eller som det egentligen
heter: ”Capella Ecumenica
Sanctæ Annæ in scopulis,” eller
översatt: Det ekumeniska
kapellet i Sankta Annas skärgård. Bakom detta vackra
latinska namnet döljer sig en
förening, som har hand om ön
och de fastigheter som finns där.
Men låt oss backa lite.
År 1925 var S:t Annasonen
Hilding Bielkhammar med om
en gudstjänst i Storkyrkan under det stora ekumeniska mötet
under ledning av Ärkebiskopen
Nathan Söderblom. Att höra
människor be Vår Fader samtidigt på över 50 olika språk inspirerade den unge Hilding till att
någon gång i framtiden skapa ett
ekumeniskt centrum.
Långt senare fick Hilding Bielkhammar möjligheten att förverkliga sin dröm, fast det började
med ett bakslag: Hilding ville
köpa S:t Annas gamla kyrka,

Nykristendom
tittade ibland på kristna program via satellit men då betydde
inte Jesus något för mig.
När vi sedan kom till Sverige och
Norrköping blev vi på flyktingboendet inbjudna att komma till
en kyrka på stickcafé. Jag gick
dit och sedan följde min man
med på gudstjänst. Vi kände att
det var något annorlunda med
den kristna tron. Så småningom
kom vi till en annan kyrka där vi
gick i dopskola och efter det döptes vi. Vi gick efter det en Alphakurs på persiska. Det är en
grundkurs i kristen tro. Det var
viktigt för oss att lära oss mer.
Så en dag var det en dam vi känner som berättade att i Centrumkyrkan finns ett Språkcafé. Vi
gick dit och ville sedan besöka
gudstjänsterna. Här känner vi
oss hemma och i våras gick vi
som var en ruin och restaurera
den. Men Svenska kyrkan var på
den tiden fortfarande en statskyrka, och staten säljer ingen
egendom, inte ens om den ligger
i ruiner. Så Hilding fick nej.
Men äger man en egen ö –
Västra Gärsholmen – så kan
man ju göra vad man vill på den
ön. Hösten 1958 började Hilding
med hjälp av familj och vänner
bära upp gråsten till berget, där
kapellet skulle stå. Utan tekniska hjälpmedel byggde man
detta kapell som en replik av S:t
Annas gamla kyrka. Men bygget
blev också en stor förlust för
Hilding, då en son drunknade
under byggnadsarbetet.
Kapellet invigdes slutligen på
Kristi Himmelfärdsdag 1965 av
biskop Ragnar Askmark. I samband med denna händelse
bildades föreningen Capella
Ecumenica och ön och alla dess
fastigheter överläts åt föreningen.
Till föreningen är ett antal församlingar anslutna och på detta
vis kan man årligen bjuda på ett

med i församlingen som medlemmar. Det som är annorlunda
med kristendomen mot vår
gamla religion är Jesus.
Jesus är kärlek och jag känner
att han hjälper oss. Jesus är allt
för oss. Nu kan jag prata med
Gud, innan kunde jag inte det.
Han gav mig frid. Jag är lugn
och har ett bra liv. Nu har jag
börjat läsa Johannes evangelium
och tycker mycket om det.
Ja, så svarade Parmis på min
fråga och jag tackar för det fina
samtal vi fick ha under en härlig
sommarhimmel.
Pastor Margaretha
Till höger visas bilder från
Skeppsgårdslägret, tagna av
Ali Karimis, som är gift med
Parmis.
stort antal gudstjänster. I år
firas det gudstjänster från
21 maj till 3 september med
deltagare från förutom vår egen
församling Svenska kyrkan,
Liberala katolska kyrkan,
Frälsningsarmén, Evangeliska
frikyrkan, Romersk katolska
kyrkan, Pingstkyrkan, Agape,
Evangelisk Luthersk Mission
samt Lifechurch.
Att Capella Ecumenica har stor
betydelse märkts inte minst i
gästboken. Kungen har besökt
ön flera gånger, landshövdingar
har kommit och gått, fram till i
fjol besöktes ön varje år av minst
3 biskopar (i år av 2 biskopar och
en kardinal) och antalet gäster
från utlandet är stort. Extra
hjälp har man förstås av det
faktum, att man kan söka gästhamn på ön.
Här blev en dröm verklighet.
Här blev Hildings ord sanning:
”om en enda människa fått det
han sökte har detta verk inte
varit förgäves.”
Henric de Koster
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Arabisk fest
Kriget i Syrien fortsätter. Många
syrier är starkt engagerade i förhållanden i sitt hemland och speciellt för barn och ungdomar som
har det svårt på grund av sjukdomar och skador. Den 15 juli
arrangerade de en fest i Vetekornet med mycket arabisk musik,
sång och dans samt god mat.
Aziz Adam sjöng. Härligt.

Pengarna skickades sedan framförallt till Damaskus för att betala operationer och mediciner
för barn och ungdomar. En fantastisk kväll.
Under våren och sommaren har
den här gruppen också sålt
begagnade barnkläder på
Himmelstalund. Pengarna har
skickats vidare för samma
ändamål.

En grupp arbetade både fredagkväll och lördag för att laga mat
och duka. Städningen fick vi
göra på söndagen eftersom larmet i kyrkan går på klockan
23.00. Vi som var där cirka 100
personer betalade 150 kronor.

Planerna för framtiden är
många: Språkcafé på torsdagar
kl. 18.30 i Vetekornet–välkomna
ni svensktalande. En kyrkokonsert med Susan Adam en söndagkväll i höst. En kyrklunch i
stället för kyrkkaffe för alla.

Ett annat perspektiv

ligen inte göra något själv vilket
kändes underligt. Det var ett fint
luftigt hus, byggt så att det alltid
skulle vara tillräckligt svalt
inomhus. Huset hade också ett
fint badrum – det var bara att
det hände inget när man vred på
kranen! Man såg hur folk slet på
alla sätt för att fraktar dunkar
med vatten hem till sig.

Sommarens äventyr har sin
grund i ett samtal för 11 år
sedan: ”Hej, jag utvisas från
Sverige och ska gifta mig ikväll.
Kan du vara med?”. Jag och
familjen hade inte många
minuter tillgodo men hann till
Varamon för en skymningsbröllop på stranden mellan ”Burundi
-Marie” och hennes Kenneth.
Nu är Marie medborgare här i
Sverige, med utbildning och jobb
i Motala. Sin afrikanska familj
har hon i Rwanda och med det
en längtan av att få dela ett mer
afrikansk bröllop tillsammans
med dem. Så jag fick en inbjudan
till ett bröllop i Rwanda!
För 23 år sedan var landet krossat av ett hemsk folkmord, men
folket har rest sig, förlåtit, och
håller på att bygga upp ett land
att vara stolta över. Vi besökte
flera minnesplatser för att lära
oss mer om vad folket bär med
sig.
Jag reste med en grupp från
Baptistkyrkan i Motala och vi
bodde lite utspridda hos vänner
och bekanta till Marie. Där jag
bodde fanns ett par pigor och en
säkerhetsvakt och man fick verk-

Under själva bröllopshelgen förflyttade vi oss till ett ”hotell”,
vackert beläget vid en sjö. Det
var bröllop på både för- och eftermiddag. Det första bröllopet
skulle vara mer afrikanskt, där
man satt i två läger och förhandlade om hur många kor bruden
var värd, samtidigt som man
skickade gåvor fram och tillbaka.
Till slut satt brudparet tillsammans på ett blomstersmyckat
podium och man förstod att de
var gifta.
Efter lunch hölls en kristen ceremoni. Gästerna värmdes upp ordentligt med ett lovsångsband,
bruden hade vit klänning och
pastorn höll en lång predikan.
Före middagen bjöds vi på sång
och dans och sedan satt vi och åt
vid fint dukade bord under stjärnorna.

Önskemål finns också om undervisning i kyrkans tro och liv för
barn och ungdomar samt en
musikgrupp för barn och ungdomar. Min förhoppning är att vi
gemensamt ska kunna förverkliga de här förslagen.
Gunilla Arlinger
Torsdagen den 31 augusti
kl 18.30 börjar vi Språkcaféet
i Centrumkyrkan –
Vetekornet. Välkommen.
Tala om för dina vänner!
Språkcaféet fortsätter varje torsdag förutom 2 november.

Det första jag gjorde när jag landade på Arlanda var att andas
Sveriges klara luft – helt
fantastiskt efter allt ’afrikanskt
damm’. Väl hemma kändes det
oerhört lyxigt att vrida på kranen och ta ett glas vatten, för att
inte tala om att skrubba mig ren
i en varm dusch. Efter en så
häftig resa blir livet aldrig
riktigt detsamma.
Siân de Koster

Programbilaga 3 sept − 4 dec 2017
AUGUSTI
31 to 18.30

18 må 14.00

Måndagsträff
Önskesånger och dikter

21 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

Språkcafé i Vetekornet

SEPTEMBER
3 sö 11.00
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Samlingssöndag med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Offerdag till församingen
Små frön
Kyrklunch

23 lö 10-12.30 Torgkaffe
24 sö 11.00

18.00

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Britt Eriksson och
Carin Olsson
Konsert med arabisk o svensk
kristen sång. Soussan Adam
sjunger

4 må 14.00

Måndagsträff
Min uppväxt i Kongo

5 ti 18.00

Vardagsmässa

28 to 18.30

7 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

30 lö 10-12.30 Torgkaffe

9 lö 10-12.30 Torgkaffe
10 sö 11.00

17.00

Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson
Sång: Cattrin Wigge
Små frön
Kyrkkaffe

1 sö 11.00

Tillsammansgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Offerdag för Equmenia
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

2 må 14.00

Måndagsträff
Utsikt från mitt fönster

3 ti 18.00

Vardagsgudsmässa

5 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

Språkcafé i Vetekornet

16 lö 10-12.30 Torgkaffe
17 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Magnus Carrö
Musik: Siân de Koster och
Jackie Leiby
Små frön
Kyrkkaffe

Alpha
Välkommen på en
Prova på kväll i
Centrumkyrkan.
Alpha är en kurs
där grunderna i den kristna tron
utforskas – på dina villkor.
Alpha finns över hela världen.
En Alphakväll innehåller mat,
föredrag och ett gott samtal.
Torsdag den 14 september
kl. 17.30-20.00 har du chans att
komma och prova på hur en
Alphakväll är upplagd.
Anmäl dig till
Pastor Margaretha
tfn. 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkannorrkoping.se

Kulturnattskonsert med
Soon Gospel

OKTOBER

14 to 17.30-20 Prova på Alpha
18.30

Språkcafé i Vetekornet

7 lö 10-12.30 Torgkaffe

Vardagsmässa - en rastplats
efter vägen
Första tisdagen i varje månad
firar vi Vardagsmässa kl 18.00.
Kyrkan öppnas 17:45. 18.00 firar
vi en enkel nattvard. Kyrkorummet inbjuder till stillhet och reflektion. Det finns också möjlighet till personlig förbön om du
önskar det.
I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar: här
en strand vid nådens hav.
Vid Guds hjärta är jag buren,
innesluten i hans famn.
Medan hemligheten djupnar
viskar Fadern ömt mitt namn
J. Jonsson

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 3 sept − 4 dec 2017
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NOVEMBER

OKTOBER
8 sö 11.00

12 to 18.30

Tacksägelsegudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Offerdag för församlingens
arbete
Små frön
Kyrkkaffe
Språkcafé i Vetekornet

4 lö 17.00

Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

5 sö 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén

6 må 14.00

Måndagsträff
Öppna mig för din kärlek

7 ti 18.00

Vardagsgudsmässa

9 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

14 lö 10-12.30 Torgkaffe
15 sö 11.00
18.00

Ekumenisk nattvardsgudstjänst i S:t Olai kyrka
Konsert för Läkarmissionen
med solistkvarteten

11 lö 10-12.30 Torgkaffe
12 sö 11.00

Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Små frön
Kyrkkaffe

21 lö 10-12.30 Torgkaffe

16 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

22 sö 11.00

18 lö 10-12.30 Torgkaffe

16 må 14.00

Måndagsträff
Lite här och där 2017

19 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

26 to 18.30

Gudstjänst
Dialogpredikan
Sång av manskör
Små frön
Kyrkkaffe

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Små frön

18.00

Orgelkonsert med Henric
de Koster Resa från psalm 42
till psalm 237

20 må 14.00

Måndagsträff
Egypten – En resa utmed Nilen

23 to 18.30

Språkcafé i Vetekornet

Bibellördag med Mikael Tellbe 18 nov
Hopp för vår tid – i Uppenbarelsebokens
ljus
Vi lever i en tid med starka svängningar och
spänningar. Det finns mycket som kan oroa och
skapa rädsla. Vad har Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, att säga till vår tid? Hur kan den
ge riktlinjer, hopp och identitet för den kristna
församlingen?

Bibellördag med Mikael
Tellbe i Vidablickskyrkan

19 sö 11.00

Språkcafé i Vetekornet

28 lö 10-12.30 Torgkaffe
29 sö 11.00

11-16

25 lö 9.30-13 FVU:s Julstuga
26 sö 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Avslutning Små frön

DECEMBER

Mikael Tellbe, teologie doktor, bibellärare och
författare kommer till Vidablickskyrkan lördag
18 november 2017 för att ta oss med till Uppenbarelseboken och ge vägledning i dessa frågor.

3 sö 11.00

Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Soon Gospel och Förenade Brass
Kyrkkaffe

Kl 11 – 13 Vad handlar Uppenbarelseboken
egentligen om?

4 må 14.00

Måndagsträff
Inför advent och jul

Kl 13 – 14 Servering – samtal
Kl 14 – 16 Vad är Uppenbarelsebokens budskap
till vår tid?
Kom och var med hela dagen – de båda passen
hör ihop!

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

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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MÅNDAGSTRÄFFEN

TACK

Alltid kl. 14.00

Gunnar Holm, som var medlem i
församlingen i hela sitt liv om
man vill räkna så, har som tidigare meddelats avlidit den
30 april.

4 sep Min uppväxt i Kongo
18 sep Önskesånger och dikter
2 okt Utsikt från mitt fönster

HEMGÅNGNA

16 okt Lite här och där 2017
6 nov Öppna mig för din kärlek
20 nov Egypten – En resa utmed Nilen

NY MEDLEM

4 dec Inför advent och jul

UTFLYTTADE

FVU hösten 2017
Alltid kl. 18.00
Tis

Konsert
Söndagen den 15 oktober
kl.18.00 får vi celebert besök i
Centrumkyrkan.
Solistkvartetten kommer för en
konsert i Läkarmissionens regi.
Det är fyra sångare, som
normalt framträder som solister
men ibland turnerar tillsammans och då gör insamlingar till
Läkarmissionen. Det är Lage
Wedin, Anders Andersson, Ove
Gotting och Sten Bäckman.
Ackompanjatör är Hans Carlén.
Detta blir något att se fram
emot!
Bengt Gårsjö

Markusåret
”Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt av det
glada budskapet om Jesus; som
det berättades av de första lärjungarna och lika relevant för
oss idag.
Under läsåret 2017/2018 firar vi
gemensamt ”Markusåret”. Under
året kommer vi att läsa, gestalta
och upptäcka Jesus tillsammans
med Markus. Vi kommer att
sjunga, vandra och – varför inte
– brodera med Markus. Bara
fantasin sätter gränser. Välkommen att under året läsa Markus
och möta Jesus tillsammans.”

Lör

5
19
3
17
31
14
25

sep
sep
okt
okt
okt
nov
nov

Julstuga

Välkomna till våra samlingar
med hantverk och samvaro.

Bokning av lokaler
Bokning av Centrumkyrkans
lokaler sker numera genom
Anders Eriksson
(bokningar@centrumkyrkannorrkoping.se).
Det är bra om alla våra möten
bokas i kalendern.

Så presenterar Equmeniakyrkan
sin satsning.
För dig som länge tänkt att du
skulle vilja ge bibelläsningen en
större plats i ditt liv är det här
en bra hjälp.
Equmeniakyrkan har byggt upp
en hel webbplats där det finns
undervisning och inspiration till
att tränga in i Markusevangeliet
på egen hand, i studiegrupp eller
i gudstjänsten:
equmeniakyrkan.se/markusaret
En mässa har tagits fram och vi
fick lära oss några sånger ur den
på Skeppsgårdslägret.

Vi barn, Monica Åberg, Örjan
Holm och Inger Stenlund med
familjer, vill på detta sätt framföra vårt stora och varma tack
till församlingen och till enskilda
för all den omsorg och omtanke
som har riktats till pappa och till
oss i samband med hans sjukdomstid, död och begravning.
Han fick ett långt och gott liv,
och, på Konstantinopel där han
vistades, även ett gott slut. Han
spelade piano intill sista veckan
han levde.
Många har hälsat på honom,
skickat gåvor och hälsningar,
och vänförsamlingen i Riga har
fått ett gott stöd genom många
minnesgåvor. Minnesstunden på
Vetekornet blev en fin högtid,
med mångas fina insatser.
Ett stort tack!
Monica Åberg
Vill du läsa Gemenskap digitalt?
Skicka ett mail till
sianpe@gmail.com så kommer du
med på mailutskicket.
Det finns en pocket med Markus
runt på 90 dagar som delades ut
på konferensen. Den består av
reflektioner kring bibeltexten
skrivna av ungdomsledare, barn,
församlingsmedlemmar, diakoner, missionsarbetare och pastorer i Equmenia och Equmeniakyrkan. Pastor Margaretha har
några exemplar. Texten går även
att få tag i via appen
"Bibelstund".
I appen bibelstund finns även en
mängd andra bibelläsningsplaner. Jag rekommenderar den
varmt.
Lotta Karlsson
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Ungdomssidan

Familjscout
Familjescout är för alla familjer
(oavsett ålder på barnen) som
vill komma ut i naturen.
Du behöver inte vara van vid
naturen: det ena syftet med familjescout är att lära sig nya saker, och det andra syftet är att
ha kul.
Saker vi kan komma att prova
på när vi träffas är till exempel:
göra upp eld, bygga saker med
surrningsteknik, titta på djur
eller växter, lära oss vad man
ska göra om man går vilse eller
lära sig enkel första hjälpen.
Ta med matsäck och någonting
att äta på: tallrik, bestick och
mugg som tål att vara ute i skogen, eftersom vi ibland provar på
att laga mat över öppen eld.
Tänk också på att ha kläder som
passar i skogen och som passar
vädret, det kan bli kallt och
regnigt. Rejäla och stadiga skor
är också bra att ha då vi ibland
kan gå en del i skogen.

torget, hemsidan och facebook.
Om du behöver hjälp med transport kan du kontakta Hans
Karlsson, telefon 070 491 92 22.
Samling på aktuell plats vid 10tiden samtliga gånger.

Välkommen till Små frön!
Vi träffas nästan varje söndag
under hösten samtidigt som
gudstjänsten och lär oss om
Bibelns spännande berättelser. Barnen
kommer att få
tillfälle att se,
höra och göra
aktiviteter
kopplade till
dagens tema.

De planerade träffarna i höst är
följande lördagar: 2 september,
7 oktober, 11 november och
16 december. Information om
vad vi ska göra och var vi ska
vara kommer finnas på kyrk-

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

Söndagsskolan riktar
sig till barn
från tre år och
uppåt, men
även yngre
barn är välkomna tillsammans med
förälder.

du mer information om Små frön
och om annat roligt som händer i
församlingen för hela familjen.
Facebookgruppen heter
"Familjer i Centrumkyrkan" och
du är varmt välkommen som
medlem i gruppen.

Datum för hösten
2/9 Familjscout
3/9 Små frön
10/9 Små frön
17/9 Små frön
24/9 deltar vi i cafégudstjänst
1/10 deltar vi i tillsammansgudstjänst
7/10 Familjscout
8/10 Små frön
22/10 Små frön
11/11 Familjscout
12/11 Små frön
19/11 Små frön
26/11 Små frön-avslutning
16/12 Familjscout

I Centrumkyrkans facebookgrupp för familjer hittar

Pastor
Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Barn- och ungdomsledare
Vakant
Expeditionssekreterare
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88
Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så
ringer vi upp så fort vi kan.

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

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson,
Siân de Koster, Göran Strömberg.
Ansvarig utgivare: Claes Jönsson

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