GEMENSKAP
Centrumkyrkan
i Norrköping

Advent är mörker och kyla.
På jorden är krig och kallt.
Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.
Precis så här är det tänkte jag när jag läste den här psalmen där
texten är skriven av Margareta Melin.
Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig Gud över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.
Advent är väntan på Kristus:
Kom, Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.
Till den här världen kom han Jesus Kristus. Han delade våra
villkor. Det fanns ingen plats för hans mamma att föda honom så
han föddes bland djuren i ett stall.
Hans familj blev flyktingar. De fick fly till ett annat land och söka
skydd, för hans liv var hotat.
Han slutade sitt liv på ett kors, avrättad fast han var oskyldig.
Han har gett och ger än idag människor hopp.
Detta är trons dårskap. Han som själv fått utstå så mycket. I
hans närvaro blir vi helade.
Det är hans ankomst vi väntar på i advent.
Kom Herre Jesus!
Pastor Margaretha
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Boken
Våren 2012
besökte Stig
och jag Göteborgs stadsteater för att
se Niklas
Rådströms
dramatisering av
”Bibeln” – en
oförglömlig
upplevelse.
Nu har han
återberättat världens mest
spridda bok i romanen ”Boken”.
Vi följer Skaparen från skapelseberättelserna och flera tusen år
framåt i tiden och Skaparens slit
med en Skapelse som har sitt liv

Julkrubbans historia
Vid reformationen gjorde den
protestantiska kyrkan rent hus
med den helgondyrkan, som var
ett viktigt inslag i den katolska
religionsutövningen.
Med ett enda undantag upphörde
vördandet av helgonen. Undantaget var den helige Franciskus av
Assisi – ”Guds lille fattige”. Han är
än idag, nära 800 år efter sin
levnad, i högsta grad uppmärksammad och aktuell även i sekulariserade länder som Sverige. De
franciskanska munk- och nunneordnarna omfattar för närvarande
ca 1 miljon medlemmar spridda
över hela världen. 1980 utsågs
han av påven till ett av Europas
skyddshelgon. Franciskus blev
ekologins särskilda skyddshelgon.
Hans fattigdomsideal inspirerar
än idag många unga människor,
som söker djupare värden i livet
än den ensidiga inriktning på
materiell välfärd som är så dominerande i vår tid.
Så här års är han dessutom
aktuell på ett alldeles särskilt
sätt. I nästan varje hem, kyrka och
shoppinggalleria kan man till jul
se en krubba, med scenen från

som aldrig riktigt kan kontrolleras. Skapelseberättelsen är en
fortgående process. Nytt liv
skapas. Alla måste dö. Livet är
fyllt av motsägelser: kvinna och
man, paradis och vildmark,
skönhet och grymhet, frihet och
slaveri, generositet och snålhet,
maktbegär och ödmjukhet.
Bibeln består av ett antal olika
böcker. Det är fascinerande hur
Niklas Rådström blandar motiv
från olika delar av Bibeln. Ett
exempel är att han i slutet av
boken skildrar hur Jona i valfiskens buk får aktualitet i anslutning till evangeliernas
uppståndelsemotiv och Uppenbarelsebokens berättelser.

”Boken” är inget teologiskt verk.
Det är en hyllning till och en brottning med ett av mänsklighetens
mest inflytelserika dokument och
en undersökning av den betydelse
Bibeln kan ha för oss idag.
”När han lägger ner pennan intill
boken tänker han att detta egentligen är det enda han velat
berätta: att livet finns. Vad han
velat berätta om det levande, om
varje andetags triumf, om varje
hjärtslags klang, om glädjen att
finnas till. Han tänker att han
egentligen inte har något mer att
berätta än just det att ett barn är
fött och att livet finns” (”Boken”
sid. 498).
Läs själv och begrunda.
Gunilla Arlinger

Betlehem och Jesu födelse. Inte
många vet att denna sed med
julkrubba går tillbaka på en
händelse i Franciskus liv. Han var
vid denna tid mycket vördad och
respekterad och betraktades av
sin omgivning närmast som ett
blivande helgon.
Så här gick det till:
När julen närmade sig år 1223,
uppsökte han en av sina vänner,
storgodsägaren i Greccio, en by
utanför Franciskus hemstad
Assisi.
På dennes marker, där det fanns
ett berg med talrika grottor och
klyftor, ville Franciskus fira en
julnattsmässa med mycket
konkret utformning. Bl.a. ville
han att man i en av grottorna
skulle arrangera ett riktigt stall
och där placera en oxe och en åsna.
Mellan oxen och åsnan skulle det
vara en krubba med ett litet barn
i. Där ville han fira midnattsmässa.
På själva julaftonen var befolkningen i trakten runt omkring
väldigt undrande över vad Franciskus och några av hans
lärjungar egentligen höll på med
uppe på berget. När de så fick

klarhet i vad det handlade om
begav de sig framåt natten upp till
grottan där Franciskus och de
andra höll till. De kom vandrande
uppför bergets branta stigar med
facklor och ljus i händerna för att
lysa upp den mörka natten. Under
de stora träden blev det alldeles
ljust. Mellan klipporna kastades
ekot från de fromma människornas psalmsång när de vandrade upp mot den plats där Franciskus väntade för att tillsammans
med dem fira julnattens gudstjänst.
För alla blev detta en oförglömlig
upplevelse och Franciskus själv
var fylld av glädje över att på detta
sätt ha kunnat konkretisera hur
det gick till vid Jesu födelse –
yttersta fattigdom, i ett lånat stall,
med lukten från djurens gödsel
och andedräkt alldeles inpå …
Här har vi alltså upprinnelsen till
alla julkrubbor, och när Kolmårdens djurpark de senaste åren
börjat arrangera julkrubbor med
levande djur och människor, har
man därför återknutit till det som
enligt traditionen är ursprunget
till det hela.
Bengt Gårsjö

Tack, Bengt!
”För vem sjunger ni?” frågar
Bengt.
”För dig?” föreslår någon i den
tystnad som uppstår.
”För Gud?”
Gud är alltid ett säkert svar i
kyrkan! Mitt eget oreflekterade
sjungande känns – oreflekterat!
I en artikelserie i Gemenskap
2010 berättade Bengt Gårsjö om
sången i gudstjänsten, jag citerar:
”I församlingens lovsång deltar
inte bara fysiskt närvarande
[sångare], utan också hela den
himmelska helgon- och änglaskaran.”
Så Bengts fråga sätter in vår sång
i ett vidare perspektiv; kören kan
sjunga uppåt, utåt eller inåt beroende på kompositörens och textförfattarens syfte.
Bengt Gårsjö slutar som Centrumkyrkans körledare. Under tio-elva
år – beror litet på hur man räknar
– har Bengt övat kören och
församlingen i sång. En del av
dagens solister och musiker var
barn för elva år sen, men har i
samarbete med Bengt, Centrumkyrkans kör och varandra fått
delta och växa i såväl stora som
små sammanhang. Världens barnkonserten, Fri som en fågel-satsningen, Rigaresor, körens 125årsjubileum, Sjung min själkvällar, Soon Gospel-samarbeten,
men också förmiddagsgudstjänster, cafégudstjänster och

Bibelhelg
Lördag den 7 december kl. 14.00
har vi ett tillfälle att möta och
lyssna till vår regionale kyrkoledare Peter Bernhardsson i Vidablickskyrkan. Peter kommer att
tala över ämnet ”Att vara kyrka i
vår tid”. Bibelstudiet hjälper oss
att se centrum och konturer av
församlingen idag.
Dagen är uppdelad i två bibelstudiepass: 14.00–16.30 samt
18.00–20.00, med servering
emellan, och avslutas med förbön
för församlingarna.
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andakter. Och det färskaste
minnet: Förklädd Gud av LarsErik Larsson.
Centrumkyrkans kör är en bra
kör. Hur blir en kör en bra kör?
Körledaren börjar med att stå på
tidigare körledares axlar och
kliver därefter med sin vision över
på egna plattformar: Tonbildning
(ack dessa uppsjungningar som för
en del närmast känns som meditation, för andra som transportsträckor), repertoarval, samarbete
med körstyrelse och gudstjänstledare, inskolning, medvetenhet,
uthållighet och uppmuntran.
Så ibland sjunger en bra kör för
evigheten!
Tack, Bengt, för att du stått på
alla dessa plattformar!
Göran Strömberg
Foto: Elisabeth och Göran Strömberg,
Hans Karlsson
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Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan har en viktig
uppgift att bedriva andlig vård
inom Vrinnevisjukhusets upptagningsområde. Verksamheten
delas mellan Svenska kyrkan och
frikyrkorna i ett nära samarbete.
Svenska kyrkan har en stark
representation med präst, diakon
och deltidsanställd kantor. Den
frikyrkliga delen leds av Frikyrkliga Sjukhusutskottet – förkortat
”Friskus” – ett uttryck vi ofta
använder i styrelsesammanhang.
Styrelsen består av representanter från de deltagande
samfunden och är arbetsgivare för

sjukhuspastorn, som f.n har en
halvtidsanställning.

svåra situationer, då existentiella
frågor blir närgångna.

Vid den konsert som gavs till stöd
för Sjukhuskyrkan den 9
november i Centrumkyrkan fick vi
en bra redogörelse för dess arbete.
Eva Gudmundson berättade på ett
levande sätt om sitt arbete. Det
handlar om att vara till hands i
synnerligen varierande situationer, till stöd för drabbade av
sjukdom, olycksfall, förlossningskomplikationer m.m., men också
för anhöriga vid t.ex. dödsfall. Av
naturliga skäl blir ju inte Sjukhuskyrkan så känd för en bred
allmänhet, men är en ovärderlig
tillgång för dem som hamnat i

Ekonomiskt är vi till största delen
beroende av församlingarnas
bidrag. Vi får ett statligt bidrag på
cirka 75 000 kr, men budgeten
omfattar cirka 260 000 kr. Vi i
styrelsen hoppas på fortsatt stöd.
Konserten gav ett gott ekonomiskt
bidrag men viktigast var nog att vi
fick information om Sjukhuskyrkans viktiga uppgift.

Total Praise framförs av Förenade Brass, Centrumkyrkans kör och Soon Gospel.

Vår kyrka är till för alla
Centrumkyrkan har sina
rötter i Svenska
Baptistsamfundet
och Metodistkyrkan
i Sverige som tillsammans med Svenska
Missionskyrkan 2011
bildade ett nytt trossamfund. Vid
kyrkokonferensen 2013 antogs
namnet Equmeniakyrkan.
Tillsammans är vi 800 församlingar, spridda över hela landet.
Antalet medlemmar är cirka
68 000 och omkring 120 000
personer deltar i någon av
kyrkans verksamheter. Equmenia
är kyrkans ungdomsförbund, som
organiserar barn- och ungdomsarbete i församlingarna. På

programmet finns bland annat
söndagsskola och scouting, barnkörer och konfirmation, innebandy och musikskola.
Equmeniakyrkan använder
som symbol och visuell
närvaro ett mosaikkors. Mosaiken
påminner om att den nya kyrkan
är en enhet med olikheter.
Färgerna är hämtade från tidigare
logotyper i Metodistkyrkan,
Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Equmenia. Det
grekiska korset med sina likformade armar är kyrkans urkors.
Equmeniakyrkan är en kyrka för
hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar mig, dig och
världen. En annan dimension av
det grekiska korset är, att det

Sam Hellgren, styrelseledamot

Eva Gudmundson berättar om sitt
arbete. Foton: Anders Wikström

pekar åt och famnar alla väderstreck och knyter samman himmel
och jord. Equmeniakyrkan stavas
med q för att visa samhörigheten
med vårt ungdomsförbund. Som
kuriosa kan nämnas att namnet
associerar även till empatisk och
emotionell intelligens (!).
I Norrköping finns sex församlingar som tillhör Equmeniakyrkan. Vår församling
Centrumkyrkan samt Immanuelskyrkan, Vidablickskyrkan,
Åbylundskyrkan, Skärblacka
missionsförsamling och Vånga
missionsförsamling.
Ursprung: artikel i Betelkyrkan i
Örebros medlemsblad ”Liv i
Centrum” genom Ulf Granberg
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Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Nyårsknytkalas
Ta med något att äta och en lek
Andakt vid tolvslaget

Julbön i Immanuelskyrkan
Julotta
Predikan: Margaretha Rudén
Julottekören
Kyrkkaffe – ta med eget bröd till knytkalas
Missionsgudstjänst i Immanuelskyrkan

Vi sjunger in julen
Betraktelse: Margaretha Rudén
Kören, Förenade Brass
Kyrkkaffe

10–12.30 Torgkaffe
18.00
Christmas Carols
Julens sånger och bibeltexter på engelska
Siân och Henric de Koster
Carols-kören
Tea and mince pies

14 lör
15 sön

8 sön

7 lör

1:a Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kören, Soon Gospel, orkester
Kyrkkaffe

Måndagsträffen Den heliga natten
Vi sjunger in julen
14.00
Bibellördag i Vidablickskyrkan med Peter
Bernhardsson, vår regionala kyrkoledare
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Annika Backström
Piano: Carin Olsson
Kyrkkaffe

2 mån 14.00

DECEMBER
1 sön 11.00

11.00

11.00

11.00

3 mån 14.00

1 dec 2013–2 mars 2014

Alla kulturprogram i samarbete med

Måndagsträffen
Önskesånger

FEBRUARI
1 lör
10–12.30 Torgkaffe
2 sön 11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång
Kyrkkaffe

25 lör
26 sön

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång
Kyrkkaffe

Missionsgudstjänst
Predikan: Laisa Englund
Sång: Kvartetten Appelvang-Skogwik
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Musik: Agate och Peteris Ozolini
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Barbro och Birgit Fjällgård
Kyrkkaffe

Måndagsträffen
Minnen från 30 år som ungdomsledare med
Sture Öberg
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Tillsammansgudstjänst
Barn- och ungdomsutskottet, Frida L
Petersson
Sång och musik
Kyrkkaffe

20 mån 14.00

19 sön

12 sön

5 sön

JANUARI
1 ons 17.00

Program
5

1 dec 2013–2 mars 2014

Program
6

FEBRUARI
6 tor
8 lör
9 sön

15 lör
16 sön

17.30
Alphastart prova på-kväll
10–12.30 Torgkaffe
14.00
Församlingens årsmöte
Servering
11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Roger Eriksson
Musik: Siân de Koster och Jackie Leiby
Kyrkkaffe

17 mån 14.00
Måndagsträffen
Mitt liv som polis med Bo Carlsson
22 lör
10–12.30 Torgkaffe
23 sön 11.00
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe
MARS
1 lör
2 sön

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

Med reservation for eventuella förändringar.
Titta på Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Alla kulturprogram i samarbete med
Församlingens offerdagar
1 december 1:a Advent
Deltagande i nationella offerdagar
12 januari insamling till Internationella missionen

Rigarutan

Andra Advent firar vår vänförsamling sitt 21:a jubileum sedan frigörelsen. I november fyllde Marija
Sausina 80 år. Hennes make Alvils
är vår kontaktperson i Seminarieförsamlingen – dom hälsar till
församlingen och till alla vänner!
Det här får oss att förstå, att tiden
rinner iväg. Nästa år kan vi fira 20
år med vår vänförsamling.

Varje söndag ber vi för Seminarieförsamlingen liksom dom ber för
vår församling. Dom känner stor
tacksamhet över att Berno Rudén
mår så mycket bättre, och dom
tackar Gud för bönesvar!

En del förändras. Ungdomspastorn Edgars Deksnis har gift sig
och flyttat med sin hustru till en
annan del av Riga. Dom vill fortsätta att satsa på ungdomar och
kommer att göra det i sitt nya
bostadsområde. Edgars förblir
dock medlem i Seminariekyrkan.

Januari 2014 övergår Lettlands
valuta Lat till Euro, så om du har
den gamla valutan i byrålådan är
det dags att växla in!

Hjälpbehovet finns fortfarande
kvar. En del har fått det bättre,
men för många är det fortfarande
svårt. Jag vill tacka alla som
bidragit till vår ständiga insamling
för den sociala fonden i Seminarieförsamlingen. I år fick den ett fint
tillskott genom gåva från Henric
de Koster, som skänkte sina födelsedagspengar. Tack, Henric, för

generös gåva!!! Den kommer till fin
användning! Församlingen
uttrycker ofta sin tacksamhet över
vår hjälp.

Har du möjlighet och vilja att
hjälpa våra vänner, så sätter du in
en slant på församlingens konto
och skriver Riga. Pengarna går till
dem som har det sämst. I
november varje år skickar vi över
pengar. I år blev det 15 000 kronor
som täcker det allra nödvändigaste
för våra vänner. Blir vintern fruktansvärt kall eller om någon får
akuta problem, så har vi bett att
dom låter oss veta. Jag är inte
säker på att dom säger något, men
blir det kris så kanske dom ändå
gör det. Det känns som om Gud
välsignar våra gåvor!

Genom våra vänner i familjen
Ozolini har Soon Gospel fått en
inbjudan att komma till Riga. En
resa planeras till våren. Tanken är
att sjunga tillsammans med en
gospelkör, där Eliza, Katrina och
Mattis Ozolini är medlemmar.

Om du har tankar eller ideer
gällande vår vänförsamling, så
prata gärna med oss i Rigagruppen: Lillemor och Bernt
Appelvang, Inger och Bengt
Gårsjö, Gunilla och Åke Skogwik
samt Eva-Britt Österlund.

Gunilla Skogwik

PS Agate och Peteris Ozolini med
dotter Parsla kommer att vara här
hos oss 30 dec 2013–5 jan 2014, om
någon vill passa på och träffa dom.

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

DOP

NYA MEDLEMMAR

Valkommittén
Vi i valkommittén har börjat vårt
arbete inför 2014.Om du är intresserad av att vara med i någon
grupp eller vill avsäga dig ditt
uppdrag, ta då kontakt med någon
av oss senast den 15 december.
Johan Öhman, Carin Olsson, Billy
Josefsson eller Ingela Magnusson.

Centrumkyrkan 2013
Snart är det dags för årsmöte. Du
som varit aktiv i någon av församlingens grupper och utskott –
berätta vad ni varit med om det
gångna året. Lämna rapporten till
mig senast den 17 januari 2014 så
får alla möjlighet att läsa om er
verksamhet i årsberättelsen.
Bilder är också uppskattade.
Lämna helst ditt bidrag med epost
till sianpe@gmail.com.
Siân de Koster

FVU för vår ungdom
11
18
4
18

feb kl. 18.00 årsmöte
feb
”
mars
”
mars
”

Affischer i Vetekornet sätts

bara upp för församlingens egna
evenemang.
Caféutskottet

ADRESSKALENDERN
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Ekonomirapport

Infoskärmarna

För oktober månad visar tyvärr
insamlingarna till församlingen i
form av kollekt, överföringar via
bank och plusgiro och kyrkoavgift
ca 13 000 kr lägre summa än för
oktober förra året. En delförklaring är att vi haft färre gudstjänster med kollekt till
församlingen. Intäkterna från
serveringar – torgkaffe och kyrkkaffe – ligger dock bättre, och tack
vare att utgifterna denna månad
varit lägre visar månaden ett överskott på drygt 8 000 kr för den
allmänna verksamheten.
Sammanlagt för årets 10 första
månader har vi dock ett underskott på knappt 54 000 kr.

Centrumkyrkan har nu två infoskärmar, en på kyrktorget och en i
entrén till Café Vetekornet. Där
visas kyrkans kommande program
för gudstjänster, musiktillfällen
och andra sammankomster. Där
inbjuder också olika grupper till
sammankomster med kontaktinformation.

Café Vetekornet visar bra siffror
för oktober med ett överskott på
nästan 39 000 kr. Ett stort tillskott utgör modevisningen i caféet
och intäkter vid minnesstunder i
samband med begravningar.
Totalt har caféet ett underskott för
årets 10 första månader på ca 43
000 kr. Vi hoppas att de återstående två månaderna ska kunna
balansera denna minussiffra.
För fastigheten har vi haft en del
kostnader för reparation och
underhåll som lett till ett underskott för månaden på knappt
3 000 kr. Sammanlagt för året är
överskottet här ca 58 000 kr.
För hela vår verksamhet har vi per
31 oktober ett underskott på drygt
39 000 kr. Låt oss hjälpas åt att
minska detta under den återstående delen av 2013!
Stig Arlinger, kassör

MÅNDAGSTRÄFFEN
2
20
3
17
3

dec kl. 14.00
jan
”
feb
”
feb
”
mars
”

Om du vill informera om något
genom skärmarna, kan du maila
en bild eller en kortare text till
infotavla@centrumkyrkannorrkoping.se, så ordnar en
ansvarig person med publiceringen på skärmen. Det är säkrast
att ha en framförhållning på 4–5
dar.
Om du vill göra bilden själv, så
använd storleken 1920×1080 px
för att få bästa kvalité på jpgbilderna för skärmarna. Annars
kan du skicka underlag i textform
och be infotavelansvarig göra en
skärmbild.
Skicka också info till samma
e-postadress om ändrade datum,
klockslag, medverkande och annat
som vi behöver uppdatera på
hemsidan och på infotavlorna.
Hemsides- och infoskärmgruppen
genom Göran Strömberg

Har du en dator över?
”Ljudet” behöver en dator som är
tyst när den är igång. Nu störs vi
av det ganska höga surret från
inspelningsdatorn när vi sitter vid
ljudbordet och försöker få fram
bästa åhörarljud.
Vi undrar om du har ett ”torn”, en
”pizzakartong” eller en ”laptop”
som skulle kunna tjänstgöra som
inspelningsdator i Centrumkyrkan. Monitorer har vi.
Tag kontakt med någon av ljudteknikerna.
Göran Strömberg

8

Ungdomssidan

Hallå på er!
Vad roligt att få skriva i ”Gemenskap” för första gången. Nu, i skrivandets stund, har jag varit hos er
i lite över två månader och jag
trivs som fisken i vattnet! Mottagandet i Centrumkyrkan har varit
fantastiskt. Kollegor, församlingsmedlemmar, medarbetare i andra
församlingar och alla ni barn och
ungdomar har gett mig en härlig
start!
Den här hösten har varit lite
speciell för mig, jag har tagit flera
viktiga beslut och steg framåt i
mitt liv. I september lämnade jag
mitt gamla jobb för att prova på
att jobba här hos er i kyrkan. I
början på oktober lämnade jag
Fröken Lundstedt bakom mig och
blev Fru, och månaden avslutades
med att jag döptes av Pastor
Margaretha. På så vis lämnade jag
mitt gamla jag bakom mig för att
blicka framåt på ett liv i
gemenskap med Kristus och
församlingen.
Ni kanske lägger märke till
att för varje steg framåt
måste jag lämna något
bakom mig? Precis så är det
ibland. Och det är sånt som
gör det svårt att våga ta det
där steget, för man kanske
inte är beredd att lämna
något annat …

Ni kanske minns en text jag läste
för er på Centrums Tonår första
gången? Den handlade i alla fall
om ”roulette” och att våga satsa,
att våga satsa med hela sitt liv på
rött (Jesus). För om man vågar och
vinner, så får man igen tusenfalt.
Jag var tvungen att lämna saker
bakom mig för att komma hit.
Ännu är jag inte framme vid mitt
mål men jag känner att jag är på
rätt väg. Det bästa är att jag aldrig
går ensam. Det har redan börjat
hända saker inom mig som inte
går att förklara, men ni som vet
vad jag pratar om kanske känner
igen det som en ”brinnande”
känsla i hjärttrakten. Jag tror att
det är den känslan du ska leta
efter om du är osäker på om du är
på rätt väg.
Love

Frida L Petersson och Britt
Eriksson leder.
Löfteslandet
Centrumkyrkans söndagsskola för
dig 3 år uppåt. Vi leker, pysslar,
har storsamling med drama och
musik och avslutar med prat i
smågrupper.
Centrums Tonår
Vår ungdomsgrupp (från högstadiet uppåt) som träffas varannan
fredag jämna veckor. Vi brukar
börja med att hitta på någon rolig
aktivitet, sen fikar vi, pratar om
tro och liv och avslutar med en
mini-andakt. Vi går även på
större ungdomssamlingar
med kids från hela stan, åker
på läger, övernattar i kyrkan
m.m.
För kommande datum och
tider håll utkik på FB,
Centrumkyrkans hemsida
och på våra info-skärmar i
caféet och i kyrkan.

Studio 113 uppträder på Local Heroes.
Foto: Billy Josefsson

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

Frida L Petersson,
barn- och ungdomsledare

Studio 113
Estetverkstad för dig 7–12 år. Vi
ses på onsdagar 17:30–18:30 för
att dansa, sjunga, spela teater och
pyssla. Vi avslutar med en show!
Obs: Juluppehåll efter den 7/12.
Håll utkik efter information!

Hoppas att just Du känner
dig välkommen till oss!

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
Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88
ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se
Exp. sekreterare
Siw Johannesson, tel. exp: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:

Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Övriga telefonnummer
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.
Manusstopp nästa nr:
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32
Ansvarig utgivare: Claes Jönsson
15 feb 2013

