GEMENSKAP
Centrumkyrkan
i Norrköping

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp ...
en tid att riva, en tid att bygga upp …
De här orden är hämtade från en av Bibelns böcker, Predikaren.
De stämmer också väl in med församlingens liv den här
sommaren.
Det har rivits och byggts upp i Vetekornet som nu slagit upp sina
dörrar på nytt för att vara en rastplats – ”kyrkans vardagsrum”
– mitt i stadens brusande liv.
Vår kära ungdomspastor Liz har flyttat tillbaka till sitt hemland
USA och till hösten börjar Frida, vår nya ungdomsledare, sin
tjänst bland våra barn och ungdomar.
Alpha kommer att fortsätta. En ny kurs startar torsdag den 19
september kl. 17.30 i Café Vetekornet och pågår fram till slutet
av november. Finns efterfrågan på en kurs dagtid så startar vi en.
Hör av er till pastor Margaretha.
Det är i mötet och samtalet vi växer som människor och
utvecklas. I Johannesevangeliets 4:e kapitel läser vi om ett möte.
Det är Jesus som samtalar med en kvinna på brunnskanten i
staden Sykar i Samarien. Hon var där för att hämta vatten och
han var törstig efter en lång vandring. Det är en spännande
läsning där man ser att något sker – kvinnan är inte densamma
efter det samtalet. Livet öppnade sig ...
Läs gärna själv i bibeln: Johannes evangelium kapitel 4.
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1 sept–
1 dec 2013

I Centrumkyrkan vill
vi att flera växtplatser
ska vara tillgängliga:
Gudstjänstplatsen –
vi möts till gudstjänst
Växtplatsen – vi
möts och samtalar och
studerar tillsammans
t.ex. Alpha
Mötesplatsen – vårt
Café Vetekornet.
Vi vill vara kyrka och
mötesplats i centrum.
Välkommen!
Pastor Margaretha
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Renovering av Café Vetekornet

Köket monteras ner för att skänkas till Lettland.

12 dagar före invigningen.

Andreas Öhman river!
Invigning av nya Café Vetekornet.

Färdigt!
Foto: Åsa Disefjord, Hans Karlsson, Göran Strömberg.
Personalen börja packa upp i nya köket.

Hitta Café Vetekornet på Facebook! Där finns flera bilder.

Ungdomsläger
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Vänster: Isak, Fredrik och Kevin. Höger: Hela gruppen.

Klintagården, Öland
Mitt konfirmationsläger var helt
asgrymt. Det började måndagen den 17
juni och slutade söndagen den 7 juli.
Vi gjorde allt möjligt på lägret allt från
andakt till galna lekar med slime och
tvättsvampar. Vi var 50 konfirmander
och 10 ledare. Dom tre veckorna var det
roligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag
skulle lätt kunna göra det här dom tre
första veckorna av varje sommarlov.
Isak Josefsson

Sjövik
Sjövik är mer än ett läger för alla
som har varit där. Och egentligen
är det ju inget läger. Det är en
kristendomsskola och ett kollo om
något. Men det är så mycket mer.
Det är en känsla. En ”state of
mind”, på ett sätt.
Man förstår verkligen inte Sjövik
innan man varit där. Men som en
förklaring till alla er som är
nyfikna kan jag väl för att göra en
lång historia kort säga att det är
lektioner blandat med aktiviteter.
Och man kände sig bara glad och
välsignad konstant. Förutom när
de knackade på rumsdörren
klockan åtta på morgonen
möjligtvis.
Alla på Sjövik är som en stor
familj, ännu mer klasserna. Vi i
min klass började säga att vi var

Lovisa Backström var på konfirmationsläger på Västkustgården 13 – 30 juni.

som en familj efter fyra dagar. Och
som förstaårselev kunde jag inte
ha känt mig mer välkommen.
Vad vi gjorde? Vi gjorde otroligt
mycket saker. Det var nästan som
att klämma in ett helt skolår på
två veckor. Men för att nämna
några saker så hade vi en volleybollturnering, en fotbollsturnering, musikkväll med musik/
karaoke och
dans (temat
för lägret var
cowboys så vi
lärde oss line
dance till
amerikanska klassiker), olika
aktiviteter
med de äldre
klasserna
och såklart
lektioner.

Vi fick lära oss om hur det är i
kyrkan, lära känna oss själva,
veta vad bibeln säger om olika
saker och om de olika delarna av
treenigheten.
Det är en av de roligaste sakerna
jag någonsin gjort och jag kommer
utan tvekan åka dit alla mina fyra
år.
Evelina Karlsson
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Alpha fortsätter till hösten i
vår församling!
Välkomna till samtal om
kristen tro och liv!
Inbjudan går dels ut via Alpha
Norrköpings gemensamma
hemsida tillsammans med andra
församlingar (thoursie.net/an/)
och dels information på vår
församlings egen hemsida.Tanken
är att vi liksom tidigare träffas på
torsdagar i anslutning till
kvällsmat kl 17.30.
För dem som inte lockas att gå ut
kvällstid planeras ett tillfälle
dagtid, på tisdagar i samband med
lunch kl 12.00.
Hur grupperna kommer att
utformas beror förstås på vilka
som vill delta! Gruppen kan bli
blandad av församlingsmedlemmar tillsammans med nya
intresserade men det kan också

Förklädd gud i Centrumkyrkan
den 13 oktober 2013
Ett av svensk körmusiks mest
älskade större verk är Förklädd
gud.
Åren omkring 1940 var upphovsmännen, Hjalmar Gullberg och
Lars-Erik Larsson, anställda vid
dåvarande Radiotjänst. Den 1
april 1940, mitt under brinnande
världskrig, uruppfördes denna
lyriska svit för recitatör, solister,
kör och symfoniorkester i radio.
Endast några dagar senare invaderade tyskarna Danmark och
Norge.
Första gången jag kom i kontakt
med detta verk satt jag som
tonårig cellist i orkestern. Sedan
har jag ansvarat för körinstuderingen åtskilliga gånger under
årens lopp. Körsångarna, både
äldre och yngre, har alltid med
förtjusning tagit verket till sig.
Ibland har jag drömt om att kunna
framföra det med våra körer i
Centrumkyrkan. Det är krävande,
men borde inte vara omöjligt, har
jag tänkt. Då det förutsätter stor

komma att bli någon grupp med
enbart ”församlingsfolk”. Det
finns också en fortsättningsgrupp
(Beta).
Vi kommer att börja vecka 38 och
fortsätta till och med vecka 48.
Under den tiden kommer vi också
att träffas en lördag, halvdag samt
utforma en av höstens gudstjänster enligt Alpha.
Första gången är ett prova påtillfälle och först därefter
bestämmer man sig. Den totala
kostnaden för material och mat är
300 kronor.
Alphas vision och bön ”worldwide” är att 100 miljoner
människor ska ha gått en Alphakurs år 2020. I Sverige har nu
drygt 100 000 människor deltagit.
Nu i början av terminen kommer
Alpha att finnas med på tre olika
konferenser samt också senare
symfoniorkester har det ändå inte
varit genomförbart. Det skulle bli
alldeles för dyrt att engagera så
många (professionella) musiker.
År 2011 kom emellertid en bearbetning av hela orkestersatsen för
(stor) orgel. Då jag visade detta för
Henric de Koster blev han entusiastisk. ”Vi måste försöka framföra
denna version i vår kyrka”, sa han.
Och nu är det alltså dags.
Diktsviten Förklädd gud handlar
om den grekiska mytologins gud
Apollon, som döms att uppträda
som människa i ett år och tjäna
som dräng hos kungen i Thessalien. Men det finns många bottnar
i texten. Den kan uppfattas som
en protest mot nazisternas våldsideologi:
”Ej för de starka i världen men för
de svaga.
Ej för krigare, men bönder, som
plöjt sin jordlott utan att klaga
spelar en gud på flöjt. Det är en
grekisk saga.”
Som så ofta hos Hjalmar Gullberg
finns också en klangbotten av
kristen tro. Det ligger nära till

under hösten. Om du vill ta reda
på mer om Alpha, t ex globalt, så
kan man hitta information på
www.alphasverige.org. Pastor
Margaretha kan också förmedla
den information man önskar.
Varför Alpha? Det går inte att
komma förbi församlingens
främsta uppgift som den framställs i Bibelns missionsbefallning.
Vi ber, tror och hoppas att Alphas
vision förverkligas och att
människor får upp ögonen för
Jesus Kristus genom höstens
Alphakurser och att vi ska få
känna glädje och förväntan!
Hösten kan komma att bli en
verklig utmaning för vår församling – och vårt nya vackra och
ändamålsenliga café!
Cathrina Östberg
för Alpha-ledningen
hands att tänka på Psaltarens
herdepsalm (nr 23) i Förklädd
gud. ”Vem är den gode herden, som
för sin flock i vall?” sjunger kören.
Och nog kommer man att tänka på
Jesus eller kanske en ängel i den
avslutande kören:
”Bjuder ett mänskoöga till stilla
kärleksfest,
oss kyliga och tröga, som folk är
mest,
lägger som himmelsk läkning för
djupa själasår,
en vän, fri från beräkning sin hand
i vår,
synes en ljusglans sprida sig kring
vår plågobädd
då sitter vid vår sida en gud
förklädd.”
Musiken är lättillgänglig och i sin
helhet Lars-Erik Larssons kanske
mest spridda och älskade verk.
Bengt Gårsjö
Centrumkyrkans kör
Soon Gospel
Ann-Christin Hallgren, sopran
Emil Westberg, baryton
Åke Jansson, recitation
Henric de Koster, orgel
Bengt Gårsjö, dirigent

11.00

8 sön

24 tis
26 tor
28 lör

tis
tor
lör
sön

12.00
17.30
10–12.30
17.00

Lunch-Alpha
Alpha
Torgkaffe
Kulturnattskonsert Ljuset skimrar
Soon Gospel och Kören

Måndagsträffen Kommunal och privat
hemtjänst i Norrköping med Gunnar Asserhed
12.00
Lunch-Alpha
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Cafégudstjänst Psalmer vi minns
Betraktelse: Lillemor Appelvang
Medverkande: Bengt Gårsjö
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

16 mån 14.00

17
19
21
22

Måndagsträffen Glimtar från mitt arbete som
häktespastor med Jan Malmesjö
Gitarrcafé i Café Vetekornet
Fredrik Törnvall m.fl
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

Samlingsgudstjänst
Predikan: Rikard Roitto
Sång: Kören
Kyrklunch
Seminarium med Rikard Roitto En biblisk
församling på 2010-talet? Hur kan vi låta Nya
testamentets visioner av församlingen forma
vår församling?

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Lasse Svensson, kyrkoledare
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe med frågor till Lasse Svensson

19.00

3 sep

14 lör
15 sön

14.00

2 sep

13–15

SEPTEMBER
1 sön 11.00

11.00

15
17
19
20

8
10
12
13

tis
tor
lör
sön

tis
tor
lör
sön

Lunch-Alpha
Alpha
Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Manskvartett från Söderköping
Kyrkkaffe

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

12.00
17.30
10–12.30
11.00

Alla kulturprogram i samarbete med

Lunch-Alpha
Alpha
Torgkaffe
Ekumenisk gudstjänst i Matteus kyrka

Måndagsträffen Med folkvagnsbuss till Israel
med Bengt Helmerud
12.00
Lunch-Alpha
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
18.00
Förklädd gud
Framföres av Kören och Soon Gospel under
ledning av Bengt Gårsjö
Solister: Ann-Christin Hallgren, Emil
Westberg
Orgel: Henric de Koster
Recitatör: Åke Jansson

7 mån 14.00

OKTOBER
1 tis
12.00
3 tor
17.30
5 lör
10–12.30
6 sön 11.00

29 sön

Program
1 sept–1 dec 2013
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1 sept–1 dec 2013

Program
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12.00
17.30
Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Orgelmusik

Lunch-Alpha
Alpha

OKTOBER
21 mån 14.00
Måndagsträffen med besök av Anita
Jernberger
22 tis
12.00
Lunch-Alpha
24 tor
17.30
Alpha
26 lör
10–12.30 Torgkaffe
27 sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffe
29 tis
31 tor

11.00

NOVEMBER
2 lör
17.00

3 sön

4
5

7
9

10

12.00

Lunch-Alpha

mån 14.00
Måndagsträffen Vårt internationella ansvar
med Inger och Jörgen Algesund
tis
12.00
Lunch-Alpha
19.00
Hela människan i Renströmmen
Mina 28 år i fängelse! Ann-Britt Grünewald om
skuld, skam och livets mening
tor
17.30
Alpha
lör
10–12.30 Torgkaffe
17.00
Konsert till förmån för verksamheten i
Frikyrkliga Sjukhuskyrkan (Friskus)
Medverkande: Förenade Brass, Sara Andersson,
Kören och Soon Gospel
sön 11.00
Cafégudstjänst
Predikan: Anton Fagerstedt
Musik: Anneli Lindberg, flöjt och Bengt Gårsjö
Kyrkkaffe
12 tis

14 tor
16 lör
17 sön

12.00
Lunch-Alpha
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
18.00
Local Heroes
11.00
Tillsammansgudstjänst
Predikan:
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe

19
21
23
24

12.00
Lunch-Alpha
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe

tis
tor
lör
sön

26 tis
28 tor
30 lör

DECEMBER
1 sön 11.00

1:a Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Med reservation for eventuella förändringar.
Titta på Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
1 september Samlingssöndagen
13 oktober Tacksägelsedagen
1 december 1:a Advent

Deltagande i nationella offerdagar
17 november Barn och unga – equmenia

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Gunborg Andersson
Lennart Skogwik
Spéc Nimubona
Stig Olof Österlund
Birgitta Nyman

80 år
70 år
50 år
80 år
60 år

4
5
10
9
16

okt
okt
okt
nov
nov

Ekonomirapport
Sommarmånaderna brukar av
hävd innebära att ekonomin går
ner, vilket gäller också för i år.
Bilden är blandad i år jämfört med
förra året: insamlingarna till
församlingens arbete var lägre i
juni men högre i juli månad. Totalt
för årets 7 första månader ligger vi
något under fjolårets insamlingar
och också något under budget.
Som tröst gäller att kostnaderna
varit lägre än föregående år.
Totalt ligger då ekonomin för vår
allmänna verksamhet på ett litet
underskott om ca 7000 kr.
Café Vetekornet var ju stängt
stora delar av juni och juli p.g.a.
renovering. Resultatet av detta är
ett helt nytt Café där aktiviteten
ser mycket positiv ut. Gästerna
strömmar in, våffelcaféet i torsdags hade över 60 gäster. Även om
kassan just nu visar ett ganska
stort underskott är förhoppningarna goda att hösten ska vända
siffrorna rätt i vårt nygamla café
Vetekornet.
Fastigheten har hittills i år klarat
sig utan större reparationskostnader. Här föreligger ett visst
överskott hittills, vilket också
gäller Barn- och ungdomsverksamheten och Väsby sommarhem.
Stig Arlinger, kassör
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TACK

Evelina frågar...

Ett jättevarmt tack till alla som
ställt upp och jobbat med ombyggnaden av caféet. Tack vare alla er
så har vi nu ett fräscht och fungerande café.

Vad skulle du vilja förändra i
kyrkan?

Förvaltningen
Billy
Josefsson

Ett varmt tack för all uppvaktning
i samband med min födelsedag.
Insamlingen till Riga gav 8150 kr!
Henric de Koster

Skeppsgården
Skeppsgården familjläger är en
semestervecka. Det finns fin
natur, en sjö, umgänge och så lite
aktiviteter för den som vill. Även
bibeltimme och lägerbål varje dag.
Det var väldigt roligt att vara där
och skönt också.
Vi i min familj var nykomlingar
men vi blev väldigt bra välkomnade, det var verkligen inte någon
slags ”vi och dom”-känsla.
Nästan varje dag tog man promenaden runt tipspromenad spåret.

Jag skulle vilja utveckla Local
Heroes-konceptet ännu mer mot
en öppen scen. Vi skulle kunna ha
fler ungdomssamlingar med andra
kyrkor och bidra till att bygga
gemenskap mellan de olika grupperna i Norrköpings kyrkor. Det
är kul att vara många ibland!
Och tänk om vi kunde ha en cafégudstjänst där vi bjöd in Friskis o
Svettis!! De vårdar kroppen vi
vårdar själen! För mig är det klart
att vi kompletterar varandra.

Det var nya barn- och vuxenfrågor
uppe varje dag och svaren kom på
lägerbålet då alla som fått många
rätt fick godis.

Henric
de Koster

Det var en väldigt rolig vecka och
jag både rekommenderar det och
åker gärna dit igen.
Evelina Karlsson

MÅNDAGSTRÄFFEN
2
16
7
21
4
2

sep kl. 14.00
sep
”
okt
”
okt
”
nov
”
dec
”

Jag skulle vilja ha en slutpsalm
varje gång i samband med välsignelsen som avslut vid varje gudstjänst.

FVU för vår ungdom

ADRESSKALENDERN

10
24
8
22
5
19
23

Holm
Gunnar
Konstantinopel
Skomakaregatan 11 lgh 1102
602 32 Norrköping
de Koster
Henric
hdkaby@gmail.com
Tibäck
Barbro
Tel. 070-090 68 33
(hemnr upphör)

sep kl. 18.00
sep
”
okt
”
okt
”
nov
”
nov
”
nov Julstuga 9.30–13.00
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Ungdomssidan

Centrumkyrkans nya ungdomsledare
estetiska programmet inriktning
teater på De Geergymnasiet. Efter
att jag tagit studenten åkte jag,
min pojkvän och två vänner till
Spanien för att jobba några
månader. Efter bara några veckor
kände jag att ”nej, det här känns
inte rätt”. Allt kändes så ytligt och
runt omkring oss såg vi droger och
prostitution. Jag hade tagit med
mig min lilla röda bibel som jag
fått under ett besök av Gideoniterna i skolan. Varje dag läste jag
i den och grubblade över min tro.

Frida Lundstedt kommer att
arbeta som ungdomsledare i
Centrumkyrkan fr.o.m. den 1 sept.
Tjänsten är på 75%. Så här skriver
hon i sin ansökan till tjänsten i en
förkortad version:
”Jag är kristen och känner att det
vore fantastiskt att få jobba i en
församling. När jag var liten, var
min familj aktiv i Baptistkyrkan i
Finspång. Jag och mina syskon
gick i söndagsskola och kyrkobesök tillhörde vardagen för oss.
Mina föräldrar lämnade församlingen av olika anledningar så vi
växte upp som tonåringar utan
kontakt med kyrkan. Jag gick

Kort och gott så reste jag hem
igen, sökte in på Betel Folkhögskola, bibellinjen och flyttade till
Stockholm och blev sambo med
min pojkvän. Nu skulle jag
utforska min tro! Det blev ett tufft
år av många anledningar, att jag
lämnat mitt liv i Östergötland var
en sak men att samtidigt brottas
med allt vad tro, värderingar och
livsfrågor innebär var ännu
tuffare. Det vände upp och ner på
hela min värld kan man säga…

som förälder är härligt och i höst
tar vi steget och gifter oss.
I januari 2010 flyttade jag och min
familj till Norrköping på grund av
att jag har min familj här. Jag har
under två år haft en fast anställning på Hageby Hus (fritidsgården i Hageby). Här möter man
människor från världens alla
hörn.
Jag tycker att det ska bli en rolig
utmaning att arbeta och utveckla
ungdomsverksamheten i
Centrumkyrkan. Kanske utveckla
teaterbiten, jobba med hälsa och
friskvård, ha en liten dansgrupp,
bokläsning för barn eller varför
inte starta olika projekt med
ungdomar där de får jobba mot
specifika mål?”
Välkommen Frida!
Gunilla Arlinger

Efter året på Betel sökte jag in på
Lidingö folkhögskola för att
utbilda mig till fritidsledare.
Samma år som jag tog min
examen blev jag gravid. Nu har vi
en underbar dotter på 4 år. Livet

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
Frida Lundstedt
Tel: 072-228 22 88
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-393 82 88
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