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Hur vågar du leva ditt liv?
En dag bestämde kvinnan Bronnie Ware att hon inte längre
ville anpassa sig efter det som andra förväntade sig av henne.
Hon sa upp sig från sitt pålitliga bankjobb och flyttade rastlöst
mellan olika delar av Australien och övriga världen. Hon såg
och upplevde väldigt mycket och träffade alla möjliga slags
människor. Men det som kom att få stor betydelse i hennes liv
var de 8 år som hon jobbade med att vårda döende människor
i deras egna hem. Hon hade ingen utbildning som sjuksköterska men hittade en viktig roll som medmänniska och
samtalspartner.
Bronnies livsstil är präglad av folkmusik, meditation och en
stark tro. Sårad av hårda ord som hon fick ta emot för att hon
var annorlunda, försökte hon läka sin själ och hitta vägen till
inre frid för att bli den människan som Gud ämnade henne att
bli. Hon började anteckna vad hon hade varit med om, och när
hon äntligen kom till ro med sig själv, gav hon ut en bok ”The
top five regrets of the dying” (ungefär ”Fem saker döende
ångrar mest”). Och den är högst relevant för dem som har fullt
upp med att leva sitt liv.
Det som Bronnie hörde gång på gång från sina patienter, var
en önskan att man hade levt livet på sitt sätt, och inte det sätt
som förväntades av andra. Många av dem hade inte förverkligat sina drömmar, och nu var det för sent.
Det kanske låter själviskt, att jag ska leva mitt liv som jag vill,
men om man hela tiden anpassar sig till andra kan det leda
till bitterhet och att man aldrig blir glad på riktigt. Däremot
om man följer sitt hjärta kan livet bli fyllt av energi och kärlek
som smittar av sig på andra.
I slutet av boken uppmanas läsaren att ta tag i livet redan nu,
i små steg, med målet att alltid se det vackra i livet och att
älska sig själv som man är. Det som är viktigt till slut, säger
Bronnie, är hur mycket glädje du förmedlar till dem du älskar,
och hur mycket tid du själv ägnar åt att göra saker du älskar.
Siân Petersson

Fem saker döende
ångrar mest:
1. Jag önskar jag hade
levt livet på mitt
sätt, och inte på det
sätt som andra
förväntade sig.
2. Jag önskar jag inte
jobbat så hårt.
3. Jag önskar jag hade
haft mod att
uttrycka mina
känslor.
4. Jag önskar jag hade
hållit kontakt med
mina vänner.
5. Jag önskar jag hade
tillåtit mig att vara
lycklig.
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I höst ges möjlighet att gå en
Alphakurs i Norrköpings kyrkor.
Men vad är Alpha? Under hösten
2011 och våren 2012 har några ur
församlingen med Margaretha
Rudén i spetsen deltagit i ett par
informationsdagar. Vi har fått
möta representanter för Alpha
Sverige och den man från Svenska
kyrkan som var med och startade
konceptet i Sverige, inspirerad av
kolleger i England. Det hela
började i liten skala i en anglikansk kyrka i London men har
vuxit långt utanför Storbritanniens gränser. Kursen går ut på
att presentera den kristna tron i
mindre grupper i en avslappnad
miljö. I första hand inriktar man
sig till icke-kyrkvana personer och
nykristna. Det finns inget tvång
att komma till tro under kursen,
som omfattar tio veckor.
I Sverige är de flesta samfund
med: Svenska kyrkan, Katolska
kyrkan, EFS, Frälsningsarmén,
Gemensam framtid, Evangeliska
frikyrkan och Pingstkyrkan. Idén
är att många kyrkor på en ort
startar samtidigt men olika dagar
i veckan. Detta ger intresserade
möjlighet att se att det finns en
kurs när de har tid samtidigt som
de ser att alla kyrkor står bakom.

Alphakurs i Centrumkyrkan
En typisk Alphakväll kan se ut så
här:

när de kan gå, men de som vill kan
stanna längre.

18:30 Kvällsmat. Måltiden är
oftast en riktigt tillagad måltid.
En frivillig avgift för att täcka
matkostnaderna brukar tas ut,
men ingen egentlig kursavgift.

Tiderna kan variera lokalt.

19:15 Föredrag som handlar om
ett grundtema i den kristna tron.
Exempel på teman:
Vem är Jesus?
Varför måste Jesus dö?
Hur leder Gud?
20:00 Fika. Kort paus med fika/
juice.
20:10 Smågrupper. Diskussioner i
smågrupper om vad föredraget
tagit upp. Här kan man ställa
frågor, berätta hur man själv
uppfattar/vad man tror kring
ämnet som tagits upp i föredraget
och studera vad Bibeln säger i
ämnet. Högt i tak i diskussionerna! Här kan man finna nya
vänner och ge uttryck för vad man
verkligen tycker och tror. Det är
en utmärkt chans att få gå lite
djupare in på frågor man kanske
inte så ofta tar upp.

Varför Alpha? Det kan vara vår
tids sätt att nå ut till människor
idag. Vi behöver den lilla gruppen
för att lära känna människor i ett
nytt sammanhang.
lla som är intresserade av att
veta mer om den kristna tron
är välkomna på kursen.

A

ära med ett leende. Det är
möjligt att lära sig om den
kristna tron och samtidigt ha
roligt.

L

asta & Pizza. Att äta en riktig
måltid tillsammans ger deltagarna en möjlighet att lära känna
varandra.

P

jälpa varandra. I smågrupperna kan man diskutera alla
de frågor som föredragshållaren
tar upp.

H

lla frågor är välkomna. Inga
frågor är för enkla eller provocerande.

A

Elisabeth Sjödin

21:00 Avslutning. Det är viktigt
att ha en fast tid då man sätter
punkt för kvällen så gästerna vet

Kyla och värme på Väsby-lägret.
Foto: Liz McGuire.

Sommarminnen

3

Kören fikar efter gudstjänst på Capella Ecumenica.
Foto: Elisabeth Strömberg.

Våffelcaféer med Henric de Koster och Åke Pauldin.
Foto: Siân Petersson och Göran Strömberg.

Kvällsmys på Skeppsgården. Nedan: Den världsberömde
Lobban med partner besökte även Skeppsgården.
Foto: Liz McGuire och Rikard Carlsson.
Midsommarfirande på Väsby sommarhem.
Foto: Göran Strömberg.

Mycket musik av familjen Ozolini.
Foto: Siân Petersson.
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Predikan förstärktes på ett annorlunda sätt!

Söndagen den 5 augusti predikade
jag i Centrumkyrkan, Norrköping.
Dagens tema var ”Guds förvaltare!” I min predikan citerade jag
några meningar ur boken: ”Ett år
med Jesus”, där Bo Brander säger:
”Denna söndag får vi lära oss
något som borde vara självklart
för alla människor: vi äger egentligen ingenting. Tillfälligt disponerar vi några få år på jorden. Vi
har tid till vårt förfogande, men
ingen vet hur lång. Vi har också
våra kroppar, men ingen vet hur
länge de kommer att fungera, det
ligger i Guds händer. Vi har materiella tillgångar som vi, på osäker
grund betraktar som våra. Det är
nyttigt att ibland påminna sig om
att vi inte äger något alls.”
Efter gudstjänstens slut när alla
hälsningar berikat livet var det
dags att vandra mot bilen som
stod vid Immanuelskyrkans
parkering. Min goda hustru hade
hämtat min axelväska i andaktsrummet i Centrumkyrkan och vi
vandrade glada mot bilen. Väl
framme skulle jag ur ett av alla
fack i axelväskan ta fram
bilnyckeln som låg i min lilla
svarta handledsväska. Men inte
hittade jag någon handledsväska.
Den var absolut borta. Jag anade
då att någon måste ha varit inne i
andaktsrummet där vi samlades
före gudstjänsten och tagit denna
lilla väska, men lämnat den större
väskan och kameran. Jag hade ju
lovat min hustru att ta med hela
väskan in i kyrksalen, men ack så
flög tanken bort i förberedelsens
rum.
Det blev på störten polisanmälan,
telefonsamtal till spärrtjänst.
Värdinnan som vi skulle äta lunch
hos hämtade oss, men visst
kändes det osäkert med bilen! En
mängd kontokort, körkort, lägenhetsnycklar, bilnyckel, andra
kodkort och brickor, mobiltelefon
försvann.
Det blev hyrbil för att hämta
reservnyckel till bilen i Örebro.
Skulle bilen stå kvar på kvällen?
Jo, den stod kvar! Härligt!

På måndagen kom ett SMS till
min hustrus mobiltelefon från
polismyndigheten i Norrköping
med texten: ”Hej! Ditt körkort + en
massa kort kom just in på Norrköpingspolisens hittegods!”

Visst blev hantverkaren på HSB
också förvånad över att få ett
meddelande från mig att nycklarna kommit rätt. Min ”känsla”
av att vänta med bytet var riktig,
då allt kom tillbaka.

Telefon till polisen och på
onsdagen anlände en plastpåse i
ett kuvert från hittegodsavdelningen i Norrköping med alla
kontokort inkl. körkort. Någon
hade fiskat upp alla korten ur en
brunn och så hade någon lämnat
in dessa som var blöta och luktade
kloak till polisen. Underbart!
Tänk att körkortet var tillbaka
och inte längre var ihopkopplat
med bilnyckel och lägenhetsnyckel.

Jag har sagt till mig själv och
andra att predikans innehåll om
att det vi har äger vi inte utan har
bara som lån ströks verkligen
under direkt under och efter gudstjänsten. Någon ville förvalta det
jag lånar, men nu blev det enbart
c:a 300 kr i kontanter. Plånboken
borta, men alla kort urplockade!
Portmonnän länsades på varje
mynt, men portmonnän sändes
tillbaka.

På gång med byte av lägenhetslås,
men hantverkarna kunde inte få
loss själva låset för att hitta ett
visst nummer utan skulle återkomma. Vid kontakt dagen efter
bad jag honom vänta lite, då nu
körkortet kommit tillrätta och inte
längre låg tillsammans med lägenhetsnycklarna.
Ett nytt SMS från polismyndigheten i Norrköping onsdag eftermiddag med texten: ”Hej! Dina
nycklar + handledsväska kom just
in på Norrköpingspolisens hittegods.”
På fredagen anlände ett nytt
kuvert från hittegodsavdelningen
i Norrköping. Där fanns lägenhetsnycklar i en nyckelring,
bilnyckel, och andra kodkort till
en kyrka och två fastigheter.
Väskan hade hittats i ett parkeringsgarage och någon hade
lämnat in väskan. Mer än underbart!
Polismannen på hittegodsavdelningen som jag talat med några
gånger sa till mig att han sa till
sina tjejer på stöldgodsavdelningen när väskan kom in på
onsdagen: ”Jag ger mig sjutton på
att väskan tillhör prästen”! Han
hade inte varit med om något
liknande, sa han.

En skräddare gav mig ett litet
kors, sedan han bytt foder i min
kavaj för ett par månader sedan.
Det hade jag lagt i den lilla handledsväskan och det låg kvar.
Händelsen i Centrumkyrkan
denna söndag blev lite omtumlande på många sätt. Nu stärks
min inställning att både livet och
det materiella utgör inget ägarskap utan enbart ett lån. Visst blir
man tacksam till Gud och alla
människor som deltagit med fiske
i brunnen, inlämning av en svart
väska från parkeringshuset till
polismyndigheten, den tillfällige
förvaltaren som enbart ville
förvalta några hundralappar, alla
människor på transportstyrelsen,
försäkringsbolag, polismyndigheten och ett antal vänner som
hört av sig.
Christer Johansson
Predikant trots pensionär!

Måndagsträffen Synrehabilitering – hjälpmedel vid synförändring med Jenny Ann
Karlsson
Torgkaffe
Ekumenisk stödkonsert för RIA i
Renströmmen
Gemensam gudstjänst i Hedvigs kyrka
Sång: Soon Gospel

Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

27 tor
28 fre
29 lör

18.00
Alpha prova på-kväll
18.30–22 Centrums tonår
10–13
Torgkaffe

Måndagsträffen Anhörigtid i hemmet med
Britt Ericsson
18 tis
12 och 18 Böndag
22 lör
10–13
Torgkaffe
23 sept – 7 okt
Temagudstjänster: Trovärdighet
23 sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén, Monika Svärd gitarr
Kyrkkaffe
18.00
Konsert med Da capo i Läkarmissionens regi

17 mån 14.00

18.30–22 Centrums tonår
10–13
Torgkaffe
11.00
Tillsammansgudstjänst med Löfteslandet
Predikan: Liz McGuire
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

17.00

9 sön

14 fre
15 lör
16 sön

10–13
16.00

8 lör

3 mån 14.00

SEPTEMBER
2 sön 11.00

11.00

21:00

11:00
18:00

20 lör

18 tor

Alpha
Centrums tonår
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Måndagsträffen Dikt och ton med Maila och
Sten-Åke Sörman
Alpha börjar
Torgkaffe
Seminarium om trovärdighet i Vetekornet
med Krister Andersson, Generalsekreterare för
Svenska Bibelsällskapet
Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Krister Andersson
Kyrkkaffe

Kulturnatten
Folklekarne spelar i Vetekornet
Kom och hör – balalajkor och kör
Centrumkyrkans kör, Soon Gospel och
Bråvikens balalajkor
Med glimten i ögat – En orgelkonsert utan
orgelmusik med Henric de Koster, orgel
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Amanda Josefsson
Löfteslandet
Kyrkkaffe

2 september – 2 december 2012

Alla kulturprogram i samarbete med

Måndagsträffen Minnen från besök på Iona
med Margaretha Rudén
12 och 18 Böndag
18.00
Alpha
10–13
Torgkaffe

18.00
18.30–22
10–13
11.00

15 mån 14.00

tor
fre
lör
sön

11.00

7 sön

11
12
13
14

18.00
10–13
16.00

4 tor
6 lör

1 mån 14.00

OKTOBER

30 sön

29 lör

Program
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2 september – 2 december 2012

Program
6

tor
fre
lör
sön

OKTOBER
21 sön

25
26
27
28

Alpha
Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

11.00
Ekumenisk gudstjänst
18.00
Trådar av liv
Sång och musik Cattrin Wigge och Anders
Nilsson
18.00
Alpha
18.30–22 Centrums tonår
10–13
Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Mini & Mega
Församlingsmöte

11.00

NOVEMBER
1 tor
18.00
3 lör
17.00

4 sön

5
8
9
10
11

18.00
10–13

Alpha
Torgkaffe

mån 14.00
Måndagsträffen Vårt internationella
ansvar
Vintervadkyrkans kvinnor inbjudna
tor
18.00
Alpha
fre
18.30–22 Centrums tonår
lör
10–13
Torgkaffe
18.00
Local Heroes
sön 17.00
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Liz McGuire
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe
15 tor
17 lör

18 sön

19
22
23
24
25

11.00

12 & 18

18.00

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Annika Backström, Carin Olsson piano
Kyrkkaffe
Böndag

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Alpha

mån 14.00
Måndagsträffen I Pauli fotspår Reseminnen
från Turkiet med Marianne och Bengt
Helmerud
tor
18.00
Alpha
fre
18.30–22 Centrums tonår
lör
9.30–13 FVU:s Julstuga
sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Mini & Mega
29 tor

DECEMBER
1 lör
10–13
2 sön 11.00

3 mån 14.00

Måndagsträffen Den heliga natten
Julsångstund med Barbro Fjällgård

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar

2 september Samlingssöndagen
2 december Första advent

Deltagande i nationella offerdagar
14 oktober till barn och unga – equmenia

En cykeltur till Rom
I mitten av juni, den
trettonde närmare
bestämt, gav vi: (från
vänster) Josef Sandén,
Michael Bose och Oskar
Jonsson, oss iväg på ett
enormt cykeläventyr
mellan Sverige och Vatikanstaten. En solig
eftermiddag gav vi oss
av från Söderköping och
en lika solig förmiddag
fyra veckor senare kom
vi till Peterskyrkan.
Resan började med att
ta sig genom Sverige.
Först ut ur Östergötland, genom ett kuperat Småland
och vidare med färja från Helsingborg till Helsingör, Danmark.
Genom ett varmt, platt Danmark
med strålande cykelvägar tog vi
oss från Gedser udde med färja till
Rostock, Tyskland. När vi kom till
Tyskland regnade och blåste det
mer än vad vi hoppats på. Vi stretade några dagar i dåligt väder och
ännu sämre vägar, växlande från
trasiga asfaltsvägar och gropiga
grusvägar med decimeterdjupa
vattenpölar men till slut fick vi
nog och tog tåget en bit så vi kom
fram till Magdeburg. Kombinationen cykel och tåg fungerar otroligt bra i Tyskland. Helt plötsligt
var vi nära Tjeckien, som vi
bestämt oss för att försöka cykla
lite i. En gassande sol och en
terräng lika kuperad som
Småland tröttade ut oss snabbt
men vi cyklade ändå ihärdigt och
tog oss till As i Tjeckien. Väl där
såg vi en ”McDonalds till höger”skylt och bestämde oss för att lyxa
till det. Restaurangen visade sig
ligga tillbaka i Tyskland 15 kilometer från där skylten satt...
Nu var vi tillbaka i Tyskland, lite
motvilligt. Härefter följde vi floden
Inn ner till Österrike. Vi cyklade
upp på ganska hög höjd, men
luften blir så väldigt tunn där
uppe och vädret tillät inte att vi
cyklade hela vägen upp, så vi fick
ett erbjudande att åka taxi upp till

Edelweisspitze, väldigt nära
Grossglockner. Där uppe åskade
det och regnade hårt, tur nog
fanns det en restaurang där vi
kunde äta lunch och ta skydd.
Resten av dagen trampade vi
väldigt lite, vårt största
bekymmer var att bromsarna blev
varma av det starka nedförslutet.
Härifrån ner till Italien gick allt
väldigt snabbt och smidigt till
staden Trento där vi bestämde oss
att ta tåg en bit till. Den sista
sträckan ner till Rom passade vi
på att stanna vid en sjö, Lago di
Bracciano. Det låg en fin camping
precis vid stranden och vattnet var
säkerligen väl över 25 grader
varmt. Efter en natt på campingen
satte vi kurs mot en camping strax
utanför Roms centrum. Efter
cykling i otrolig hetta var vi där
och på grund av stöldrisken
bestämde vi oss för att lämna
cyklar och packning på campingen
och ta lokaltåget in till stadskärnan och Vatikanen. Vi stannade i Rom ett par nätter, men
sedan var alla tre ivriga att vända
hemåt. Vi hade tidigare bestämt
att vi skulle ta tåg hela vägen
hem, resan tog längre tid än vi
trott och ingen hade riktigt den
motivation som krävdes. Vi tog tåg
upp till norra Italien under det
första dygnet, cyklade till Innsbruck i Österrike, något vi kom
fram till var bland de härligaste
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sträckorna på hela resan
och sedan tåg därifrån till
München. Från München
tog vi tåg upp till Sassnitz
och färjan tillbaka till
Sverige! Sista dagen
innan hemkomst tog vi
oss från Trelleborg där
färjan anlände, via
Malmö till Kalmar där vi
blev hämtade med bil och
skjutsade den sista biten
till Söderköping. Sent på
kvällen den femtonde kom
vi tillbaka till Söderköping där Josefs föräldrar
väntade för att skjutsa
honom hem till Stockholm. Tre sömniga killar kom till
slut hem och har nu hunnit
komma tillbaka in i vanliga livet
här på hemmaplan!
Varma hälsningar
Oskar Jonsson

Limmernäs lägergård
Söndagen den 24 juni inbjöd
Baptisternas Östgötadistrikt till
lägergården Limmernäs för traditionellt sommarmöte men också
för att fira att det gått 50 år sedan
Limmernäs inköptes som
distriktsgård. Många är de, som
varit på läger av olika slag och
som haft välsignelserika och
härliga upplevelser vid denna
natursköna plats under år som
gått.
I samband med detta 50-årsfirande nyinvigdes den nyrenoverade kyrksalen i kapellet vid
Limmernäs. Pastor Lars
Jacobsson predikade, Gunnar
Kjellander gav återblickar och
historik, kvartetten Appelvang/
Skogwik sjöng och mötet leddes av
Bernt Appelvang. Ett drygt 100tal personer kom för att delta i
sommarmötet. Kapellet kommer i
fortsättningen att användas bland
annat som bas för Pilgrimsvandringar och till en sådan inbjuds
man redan den 15 september i år.
Lillemor Appelvang
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Vår tids grannar
Förr, på Hedenhös
tid, eller för ett par
generationer
sedan, träffade
man släkten eller
arbetskamraterna
eller grannarna.
Den här artikeln ska handla om
grannarna, grannarna i vår tid:
Facebook.
Men först lite minnen. Grannarna
var vardagens kontaktyta. Man
tittade in till grannen eller
tvärtom. Man bad dem vattna
blommorna, säga till barnen, eller
lånade ut en kopp socker.
Det låter som en idyll men en del
grannar var inte idylliska och
ändå hade man dem som grannar
och måste förhålla sig till dem
under alla omständigheter.

Grannar visste “allt” om varandra,
vanor, umgänge, nöjen,
bekymmer, glädjeämnen, kyrksamhet, brister, tillkortakommanden. Man var sedd för att
använda nusvenska.
Nu till Facebook. En av fördelarna
med facebookumgänge är att
kontaktformen är i takt med tiden.
Vännerna står och väntar tills jag
har tid med dem. Facebookvännerna känner dina vanor och
ovanor, dina glädjeämnen och
bekymmer, vad du gör och vad du
inte gör. De är en del av ditt
umgänge och delar din vardag på
distans. Är det så att Facebook
blir vår tids grannar? De som vet
att ens föräldrar är krassliga, att
barnen ska åka på läger och att
man tänker ta sig i kragen och
börja på gymmet.

bio, ta en kopp, gå ut och gå,
komma med på gudstjänsten på
söndag. Eftersom de redan visste
att man brukade gå i kyrkan på
söndagarna, kunde man fråga.
En inbjudan på Facebook fungerar
bättre än en annons. Den är
mindre påträngande än ett telefonsamtal och har ett direktare
tilltal än en hemsida. Den är
personlig på ett sätt som är acceptabelt idag. Inte går jag och
knackar på hos grannen och
frågar om de vill följa med på
gudstjänsten på söndag! Men på
Facebook skulle man kunna fråga,
tror jag.
Om jag är med på Facebook? Nej.
Göran Strömberg

Medan man förr frågade grannarna om de hade lust att gå på

Körbesök
Kören Da Capo från Linköping,
kommer till vår kyrka den 23
september. De bjuder på en
konsert i Läkarmissionens regi.
Det blir naturligtvis då också en
insamling till Läkarmissionen.
Det är nu över 25 år sedan Gunilla
Frödén grundade kören Da Capo.
Redan från starten har kören
präglats av en målmedveten satsning mot hög musikalisk kvalitet.
Parat med ett brett utbud av
diverse sångstilar, spännande
arrangemang, överraskande
koreografier och andra sceniska
uttryck har kören skapat sin egen
profil.
Da Capo har turnerat över hela
världen och mycket framgångsrikt
deltagit i många körtävlingar. För
några år sedan blev man världs-

mästare i körsång vid körolympiaden i Wien. Kören har gjort sig
känd för sin okonventionella koreografi – man står inte bara rakt
upp och ned och sjunger utan rör
sig i konsertlokalen.
Detta och den genuina sångarglädje som genomsyrar kören är
en stor anledning till den goda
publikkontakt som har blivit
något av Da Capos kännetecken.
Gunilla Frödén, körens grundare
och dirigent, arbetar vid musikgymnasiet i Linköping som sångoch körpedagog.
Under sin musikhögskoleutbildning
kom körprofessorn
Eric Ericson att bli

inte bara en mycket god lärare och
förebild utan också något av en
mentor och därmed en starkt
bidragande orsak till hennes
yrkesmässiga framgångar.
Sten Bäckman har alltifrån
körens start varit en av dess
ackompanjatörer och haft något av
en producent-funktion vid
konserter och turnéer. Sten ryckte
med kort varsel in som sångsolist i
stället för Lars Arvidsson vid vår
körs 150-årsjubileum häromåret.
Här är ett strålande tillfälle att ta
med någon vän och komma till vår
vackra kyrka för att lyssna till
högklassig körsång.
Bengt Gårsjö

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

DOP

FÖDDA

FVU för vår ungdom
4
18
2
16
30
13
24

sep
sep
okt
okt
okt
nov
nov

kl. 18.00
”
”
”
”
”
Julstuga 9.30–13.00

MÅNDAGSTRÄFFEN
20
3
17
1
15
5
19
3

aug
sep
sep
okt
okt
nov
nov
dec

kl. 14.00
”
”
”
”
”
”
”

Local Heroes är tillbaka!
Lördag den 10 november inbjuder
vi alla i Norrköping till en härlig
kväll i Café Vetekornet! Det är en
kväll med musik och sång där det
finns möjlighet för dig att dela din
talang. Du får gärna spela ett
instrument, sjunga en sång, eller
vad du vill. Hör av dig om du är
interesserad eller har några
frågor!
Kontakta Liz: elre74@yahoo.com
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Ekonomirapport

Mini & Mega

Sommarmånaderna är oftast lite
tyngre ekonomiskt – utgifterna
tickar på men intäkterna brukar
svacka. Fram t.o.m. juli ligger de
viktiga insamlingarna (kollekter,
plusgiro, banköverföringar o.s.v.)
under budget. Vi hoppas att vi kan
hjälpas åt att hämta in detta när
aktiviteterna kommer igång
under hösten. Kostnader kommer
ju hela tiden, och det sammanlagda underskottet i vår allmänna
verksamhet för årets sju första
månader ligger på ca 119 tkr.

Är en möjlighet för alla barnfamiljer att göra något kul tillsammans ett par söndagseftermiddagar under höstterminen. Är
du kanske mormor, faster, kusin
eller ”bara” kompis och känner att
du vill hänga med så är du också
välkommen. Känner du någon
annan barnfamilj som kanske inte
brukar komma till kyrkan så är
det ett gyllene tillfälle att bjuda in
dem till Mini & Mega. Vi brukar
samlas i kyrkan efter gudstjänsten innan vi beger oss till
dagens utflyktsmål. Var och en tar
med sig den matsäck man vill ha.
Under förra året gjorde vi
utflykter till Väsby, åkte skridskor
vid Himmelstalund och besökte
Abborreberg bland annat. Vi får se
vad vi hittar på under hösten. Det
är vi, barn och vuxna tillsammans,
som utformar Mini & Mega.
Datum för Mini & Mega under
hösten är: 28/10 och 25/11. Frågor
om Mini & Mega besvaras av Britt
Eriksson 073-382 36 75.

Café Vetekornet håller ju öppet
under sommaren med lite kortare
öppettider än normalt. Intäkterna
har fallit under juni och juli
jämfört med vårmånaderna
medan lönekostnaderna är oförändrade så att ett visst underskott
blivit resultatet. Ackumulerat för
hela året ligger Vetekornet dock
på ett överskott om ca 26 tkr,
vilket vi gläds åt. Vi hoppas att
byggverksamheten i grannkvarteret Spinnrocken inte ska
skrämma bort våra gäster under
hösten. Också fastighetens
ekonomi är ännu så länge positiv
med ett ackumulerat överskott på
knappt 10 tkr.
Stig Arlinger, kassör

Tänkespråksrutan
Att jag SMS:ar dig betyder att
jag saknar dig.
När jag inte SMS:ar dig är det
för att jag längtar efter att du
saknar mig.

Gudstjänstmusik
Spelar du orgel eller piano och
skulle du vilja hjälpa till vid våra
gudstjänster?
Vi behöver utöka skaran av organister i vår församling. Vill du
vara med? Ta då kontakt med
Henric de Koster,
e-post: hdk@telia.com eller per
telefon: 070-839 05 46.

Andrum – en plats för dig
Kyrkan är öppen kl. 18.30–20.00
sista tisdagen varje månad:
28 aug, 25 sept. 30 okt, 27 nov.
”Kom till mig, alla ni som är
tyngda av bördor; jag ska skänka
er vila...” – Jesus
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Hej hej!
Höstterminen är på gång och vi
kommer att få en härlig höst tillsammans! Höstens träffar
kommer att likna vårens träffar
en hel del, men det blir också nya
inslag. Ni kommer att ta mycket
mer ansvar för planeringen,
musik, osv. Självklart kommer vi
att leka, sjunga, äta, mysa, lära,
spela, be, skratta, och vara tillsammans. Spännande!
Vi börjar terminen med en
”kickoff-helg” vecka 37! Centrums
tonår börjar fredagen den 14
september för ungdomar årskurs 5
och uppåt och Löfteslandet börjar
söndag den 16 september för alla
barn. Vi avslutar helgen med en
tillsammansgudstjänst söndagen
den 16 september. Markera i din
almanacka! Hoppas ni kan vara
med! Alla är välkomna!
Peace!
Liz McGuire, ungdomsledare
elre74@yahoo.com
072-228 22 88
Hitta Centrums tonår på
Facebook! Sök och gilla! Du
kan även ladda upp bilder
själv på Facebook.Vi finns även på
www.centrumkyrkannorrkoping.se. Kolla ofta för
uppdateringar och information!

Ungdomssidan
Centrums tonår börjar fredag den
14 september!
Vi träffas varannan fredagskväll
(udda veckor). En vanlig kväll ser
ut så här:
18:30–19:00 Hänga, chilla, leka
19:00–20:00 Andakt och aktivitet
för yngre (årskurs 5–8)
20:00–20:30 Fika tillsammans
(Här får föräldrar gärna vara med
och hjälpa till!)
20:30–21:00 Lovsångsstund
21:00–22:00 Andakt och aktivitet
för äldre (årskurs 9 – gymnasium)
Vi ses i Café Vetekornet (S:t Persgatan 113, Norrköping) på
fredagar.
Löfteslandet börjar söndag den 16
september!
Varannan söndag under gudstjänsttid erbjuder vi söndagsskola
för alla barn som är 3 år och uppåt.
Vi träffas udda veckor under höstterminen. Barnen träffas kl. 10.45
i lekrummet som ligger vid kyrktorget på första våningen.
Löfteslandet tar barnen genom
enkla berättelser, illustrationer
och teman genom drama, musik
samt smågrupper.

• Storsamling – Bibelundervisning, drama och musik
• Växthuset – små åldersindelade grupper som tar upp
dagens undervisning på olika
sätt
* Ledare till Löfteslandet: Vi
söker härliga vuxna som vill ha
kul och vara tillsammans med
jätteroliga barn varannan söndag
under höstterminen! Kontakta Liz
om du är interesserad!
Glädjebarn börjar igen!
Du som tycker om att sjunga och
som redan är, eller kommer att
fylla minst 6 år under hösten, är
välkommen. Den här terminen
kommer vi att jobba i projektform,
så därför kan övningstiderna bli
lite varierande. Vårt första projekt
blir en musikal, ”Gryningsljus”,
som vi kommer att göra tillsammans med Immanuelskyrkans
barnkör. Musikalen framförs i
Immanuelskyrkan söndagen den
30/9 kl.11. Vår första övning blir
måndagen den 27/8 kl.17.45–
18.45. Vill du vara med så hör av
dig till Britt Eriksson 073-382 36
75 eller Liz McGuire.

• Buskul – lek, pyssel och
bollekar

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: 57 71 25-8
Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.vetekornet.se
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

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
Elizabeth (Liz) McGuire
Tel: 072-228 22 88, elre74@yahoo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-393 82 88
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