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Den som har tro förhastar sig inte – eller?  

”Den som har tro förhastar sig inte” säger profeten Jesaja 

(28:16), och den meningen skulle kunna ha en viss relevans in-

uti den ofrivilliga sparlåga som vi tvingats leva i under de sen-

aste månaderna. Orden påminner oss om det tålamod vi så väl 

behöver, på samma gång som de talar till den nya jobbsituation 

jag själv befinner mig i. Man skulle kunna påstå att jag håller 

på att lära mig gå, och då är det ju direkt olämpligt att ha för 

bråttom.  

Om vi lyckas med att inte förhasta oss, så kan det mitt i oviss-

heten och den eventuella oron för framtiden plötsligt öppnas nya 

möjligheter om det vill sig väl. Vila, eftertanke, planering och en 

fördjupad gudsrelation är bara några exempel, för här finns gott 

om tid till att prata med varandra, tänka nytt och njuta av en 

tystnad där vi (om vi spetsar öronen) ännu tydligare hör Guds 

röst och vad han vill säga till vårt inre. Men på samma gång 

som vi ges tillgång till alla dessa gåvor så ökar också behoven 

och utsattheten runt omkring oss. Många blir såklart ännu mer 

lidande när församlingar och hjälporganisationer måste dra ner 

på sin verksamhet. Detta sker samtidigt som oro, sorg, arbets- 

och hemlöshet eller hot om utvisning gör att individer, lika 

mycket nu som förr, fordrar praktisk hjälp eller någon att prata 

med. Plötsligt handlar det inte om att vi inte bör förhasta oss, 

utan snarare om att vi behöver inställa oss nu! Det verkar med 

ens som att det aldrig har varit mer brådskande att vara frikos-

tiga och skaffa oss en rikedom av gärningar, som författaren av 

Första Timotheosbrevet är inne på i spalten här bredvid.  

Jag tänker att vi just nu givits chansen att sammanföra de and-

liga ytterligheter vi har inom oss, då motsägelserna verkar be-

höva varandra. Pausen, vilan, samtalet och bönen är ju ytterst 

användbara element om en vill skapa förutsättningar för att 

hålla sig precis så klarvaken och redo som en behöver. Att som 

nykläckt diakon då utgå från de tankarna känns både tryggt och 

trängande på samma gång. Jag är dock övertygad om att Cent-

rumkyrkans församling, med alla idérika människor och sitt yp-

perligt centrala läge, är rätt plats för både nya och gamla diako-

nala steg. Och vi kommer att lyckas. Nu och sedan!  

Jonas Rova, diakon 

 

Säg åt dem som är 

rika i denna världen 

att inte vara högmo-

diga och inte bygga 

sitt hopp på något så 

osäkert som rikedom, 

utan på Gud, som 

rikligt skänker oss 

allt vi behöver. Säg åt 

dem att göra gott, att 

skaffa sig en rikedom 

av gärningar, att 

vara frikostiga och 

dela med sig. Så kan 

de samla en skatt 

som är en god grund 

för den kommande 

tiden och vinna det 

verkliga livet.  

1 Tim 6:17–19  

  



2 Hur har coronapandemin påverkat dig? 

När viruset begränsade oss var 

vi glada att ha nära till 

Kolmårdsskogarna. Vi strosade 

runt och gjorde en del spännande 

upptäckter som t ex Jungfrukäl-

lan, bilden till vänster. Under 

sommaren har vi seglat en hel 

del i den östgötska skärgården 

och hittat nya lugna vikar. 

Vi är tacksamma för alla vecko-

rapporter som Lotta har skickat 

ut, tillgången till de fina inspe-

lade andakterna och det trevliga 

initiativet med Väsby café. 

Ulla o Ingvar Arvidson 

På tal om coronapandemin har 

den nästan gjort det till en befri-

else för mig som är en 

”ensamvarg”. Före denna pan-

demi hade jag en massa krav på 

mig, men nu kan jag släppa dem 

kraven, när man är 80+are. Nu 

hjälper Lotta mig med handling 

och allt som måste ske ute bland 

folk.  

Och bjudningar som man borde 

göra är ju inte lämpligt. Inte för 

att jag är snål, men har ingen 

ork att ordna lite trevligt. Jag 

har stor tacksamhet till mina 

döttrar som fixar allt praktiskt 

åt mig. 

Så har jag telefon. Så för mig har 

coronan varit en lång semester 

från alla krav jag lägger på mig. 

Hemskt att tänka så. 

Märta Juhlin 

Centrumkyrkan i Norrköping 

Centrumkyrkans församling i 

Norrköping är en del av  

Equmeniakyrkan. 

Vid årsmötet den 11 februari 

2012 beslutade Norrköpings 

Baptistförsamling och Meto-

distförsamlingen i Norrköping 

att gå samman i en ny försam-

ling. Församlingens verksam-

het är öppen för alla som vill 

delta. 

Equmeniakyrkan bildades ge-

nom sammanslagning av  

Metodistkyrkan, Baptistsam-

fundet och Missionskyrkan vid 

den gemensamma årskonfe-

rensen i Stockholm 2011. 

Innan coronapandemin var 

många av mina helger under vå-

ren och sommaren inbokade med 

jobb på Kolmårdens djurpark. 

Jag höll på att planera några 

gudstjänster och en av dem 

skulle bli en dramagudstjänst 

där jag inte skulle medverka. 

Men plötsligt vändes mycket på 

ända. Först blev jag uppsagd 

från mitt jobb i djurparken in-

nan jag hunnit börja för sä-

songen, vilket betydde att jag 

skulle kunna vara med på 

dramagudstjänsten men sedan 

blev dramagudstjänsten avblåst 

eftersom det inte var tillåtet att 

samla många människor. Några 

personer som var med i plane-

ringsgruppen för dramaguds-

tjänsten drog sig ur av varie-

rande skäl och en kort tid kän-

des det som om det bara var jag 

som axlade ansvaret för en guds-

tjänst som jag bara skulle vara 

resurs i planeringen för, men så 

var det inte. Det blev en liten 

grupp på tre personer, Marga-

retha, Amy och jag, som skrev 

varsin del till en sorts predikan 

på temat ”Den gode herden”. Det 

blev min andra skriftliga predi-

kan den första gjorde jag i sam-

arbete med Hans till palmsönda-

gen. Båda dessa gudstjänster 

gjorde jag illustrationer till. Men 

sedan har den delen av min 

tjänstgöring i kyrkan fått vila 

lite för stunden. 

Nu är de flesta helgerna lediga i 

min kalender men på vardagar-

na är jag på jobbet, dvs på Bråvi-

kens golfklubb där jag sköter 

trädgårdsarbete och en del andra 

sysslor ibland. När jag hade bör-

jat jobba på Golfklubben fick jag 

en förfrågan från djurparken om 

att komma och jobba några pass 

men då meddelade jag dem att 

jag hade fått ett annat säsongs-

jobb så det skulle inte fungera. 

Sammanfattningsvis är det  

corona betytt för mig först och 

främst förändringar några av 

dem till och med till det bättre. 

Karin Nilsson 



På Skeppsgården 3 

Det finns nog inte någon annan 

plats som jag kan längta så 

mycket till som Skeppsgården. 

Lägergården i Misterhults skär-

gård, som jag ständigt återkom-

mer till, år efter år. Något som 

varit självklart att göra under så 

gott som hela mitt vuxna liv. En 

plats så förknippad med somma-

ren och alla dess möten. Möten 

med människor, med skogen, 

vattnet och stranden och inte 

minst med Gud. En helig plats. 

Under pandemivåren började jag 

tvivla på att det skulle vara möj-

ligt att komma hit i sommar. 

Därför åkte min man och jag dit 

redan en söndag i början av maj, 

bara för att få vistas där några 

timmar. Det var så annorlunda 

att se Skeppsgården i vårskrud, 

med gullvivor i mängder, blom-

mande fruktträd och slånbärs-

buskar. 

Jag uppskattade så att vi trots 

allt ändå kunde återvända under 

den ordinarie lägerveckan i juli, 

även om halsont, med därtill ge-

nomfört coronatest, gjorde att 

vår ankomst försenades några 

dagar. Det blev inget läger i van-

lig bemärkelse, med gemen-

samma aktiviteter, gudstjänster 

och matlag. Och jag hade kanske 

kunnat skriva om saknaden efter 

det, men istället väljer jag att 

sätta fokus på det som ändå 

blev, och som var en sådan väl-

signelse för mig: Att tillåta mig 

vara helt i nuet. Att vakna av 

fågelsång. Att upptäcka en ny 

våtmark i skogen. Att plocka blå-

bär till frukostfilen. Att läsa. Att 

lyssna till regnets smattrande 

mot husvagnstaket. Att samtala 

med vänner och fika tillsam-

mans om än på distans. Att åka 

till Klintemåla och handla goda 

räkmackor. Att möta varje ny 

dag på stenen vid vattenbrynet, 

med solblänk i vattnet där 

skäggdoppingen simmar med 

sina ungar. Att plocka en bukett 

blåklockor och kaprifol till alta-

ret i lägerkyrkan. Att njuta av 

ljuset, som påminner om Guds 

närvaro, som gör Skeppsgården 

till en växtplats för mig. Att 

tänka på människor som varit 

här tidigare år, som jag saknar 

och minns med tacksamhet. Att 

be för oss som ändå är här just 

nu. 

I min andaktsbok läser jag: 

”Gud, du vet att min blick dras 

till bristen. Allt det där som inte 

är. Hjälp mig att istället se allt 

det jag har och att det är till-

räckligt för nu. Lär mig att om-

famna mitt liv så som det ser ut. 

För det gör du”. Efter en stilla 

roddtur den sista kvällen känner 

jag inget annat än uppriktig 

tacksamhet för det som ändå 

blev … 

Britt Eriksson  



4 Välkommen Jonas! 

Hoppfull korsvandring 

Den 19 augusti promenerade ett 

gäng anställda och aktiva från 

olika kristna församlingar de 

tjugofem kilometrarna mellan 

Krokek och Norrköping, en av 

många delsträckor i stafettvand-

ringen ”Gå för Sverige”, en mani-

festation för Kristi hopp. Ett 

stort träkors bars också, och det 

kommer att färdas mellan Hapa-

randa i norr och Smygehuk i 

söder. De femton deltagarna 

stannade vid ett flertal tillfällen 

för bön och sång, och många 

intressanta möten ägde rum 

längs vägen. Dagsetappen avslu-

tades med andakt på Tyska 

torget, tillsammans med kommu-

nens styrande politiker. Initiati-

vet till denna korsvandring har 

tagits av Mats Nyholm, präst i 

S:ta Clara kyrka i Stockholm, på 

uppmaning av sångaren och 

evangelisten Alf Lax. 

Jonas Rova, diakon 

Vår nya diakon Jonas Rova 

började jobba hos oss den 3 au-

gusti. Eftersom han flyttade till 

Norrköping redan i början av juli 

tog jag chansen att bjuda ut 

honom till Skriketorp för att lära 

känna honom lite bättre. ”Ta 

med badkläder” sa jag – och visst 

gick det bra att simma 400 m i 

vår lilla badsjö. 

Jonas kommer från Luleå men 

bodde i Stockholm innan flytten 

hit till Norrköping. Jag tycker 

att det är stort att flytta till en 

annan ort men Jonas tycker det 

är fantastiskt. Efter Stockholm 

är det roligt att bo i en mindre 

stad med fina promenader och en 

säregen känsla. Och Jonas har 

alltid haft en känsla att han 

skulle trivas i just Norrköping. 

Jonas blev troende ganska sent i 

livet så varför blev han diakon? 

Han har jobbat i vård och om-

sorg i 20 år och det verkade bli 

en naturlig kombination efter att 

ha jobbat många nattskift med 

djupa samtal. Man kan göra 

mycket som diakon. Första fokus 

blir att lära känna församlingen 

och staden mer och mer. 

Jonas har en stark kärlek till 

naturen och förundras över alla 

skogens ljud medan vi går på 

skogsstigen från badsjön. Han 

berättar om starka möten med 

Gud när han är ensam ute i 

naturen. Han hittar Gud var 

som helst i naturen – i en park, i 

skogen eller under en joggingtur 

sent på kvällen. 

Jag frågar om han funderar över 

att bli pastor någon gång men 

svaret är att just nu brinner 

Jonas för diakoni. Att vara dia-

kon känns som världens bästa 

jobb, och han ser fram emot att 

predika med en diakonal touch. 

Innan vi äter tillsammans ute i 

trädgården sjunger vi bordsbön. 

Jonas har en fin röst och vi har 

läst tidigare att han också spelar 

elbas. Jag undrar om han gillar 

traditionella psalmer eller rocki-

gare lovsånger. ”Jag lutar mer åt 

psalmer, men en blandning är 

bra”. Grip du mig heliga Ande är 

favoritpsalmen. 

Jonas, vi är så glada att du vå-

gar satsa på oss. Jag vet att ditt 

huvud är fullt av idéer så för-

samlingens framtid kan vara 

spännande! 

Siân de Koster 



Vad gör en studentpastor? 5 

Intervju med Mattias  
Sennehed 

Vad är din bakgrund? 

Jag har jobbat som studentpas-

tor i snart två år och känner mig 

”varm i kläderna”, bakgrunden 

har jag som pastor i Pingströrel-

sen under 16 år bl a i Malmö 

men även som bibellärare på 

Bjärka-Säby Bibelskola. 

I alla mina olika tjänster så har 

arbetet med unga vuxna – det 

som händer efter tonåren – varit 

något som känns viktigt och kul 

att få jobba med och fokusera på. 

Hur kom det sig att du kom 

till Östergötland? 

Vi upplevde att Gud öppnade 

dörren för oss att komma till-

baka till hemregionen. Min fru 

och jag är båda pastorer och här 

fanns en möjlighet för oss båda 

att vara i våra ”kallelser”, därför 

bor vi i Motala där min fru är 

föreståndare i Pingstförsamling-

en. 

Mattias arbetar både i Norrkö-

ping och Linköping. ”Min uppgift 

är att göra den formella kyrkan 

synlig och kärleksfullt närva-

rande.” 

Vilka är utmaningarna för 

hösten? 

Rent allmänt så är det att hålla 

igång redan startade initiativ 

och samlingspunkter, här är 

några: 

Pub Existens är en aktivitet på 

studentpub där vi bjuder in 

föreläsare för livsviktiga ämnen, 

och vi hoppas kunna fortsätta 

med det i höst. 

Bönesamling är något viktigt 

för mig, vi har haft lunchbön 

tidigare, och nu satsar vi på 

”kaffeböner”. Det kommer att 

vara en morgonbön varje vecka 

på campus. 

Kyrkfesten som är en välkomst-

sittning för nya och nyfikna 

studenter. Flera av kyrkorna i 

stan är med och gör det möjligt 

och det planeras 15 september i 

Matteuskyrkans lokaler. 

”Jag vill också arbeta för att 

återstarta den kristna student-

föreningen som tidigare hette 

KEFAS. Jag tror vi har en för-

samlingskultur i Norrköping 

som kan arbeta ekumeniskt men 

vi får då prioritera det mer. På 

campus är det både möjligt och 

nödvändigt att vara ekumeniska, 

så en livaktig studentförening 

där är ett böneämne”, säger 

Mattias. 

Jag tror att många studenter 

behöver och söker andlig vägled-

ning. Rent praktiskt har det 

varit svårt att hitta en bra form 

under våren, även om jag blir 

uppsökt av studenter som behö-

ver någon att prata med, t ex via 

skype. Så det går alltid att få till 

på något sätt. 

Hur kopplar du din verksam-

het till de lokala församling-

arna? 

Goodie-häftet är en sak som 

kan hjälpa studenter att få kon-

takt med lokala församlingar och 

aktiviteter. I den har vi samlat 

erbjudanden och inbjudningar 

från regionens kyrkor. 

Jag försöker också tacka ja så 

mycket jag kan när församlingar 

välkomnar mig för att komma 

och predika och berätta om arbe-

tet på campus. 

Har du en hobby? 

Mattias är discgolfare (kasta 

frisbee i korgar som är utplace-

rade i exempelvis en park) och 

tävlar även inom sporten. Billy 

utmanade genast Mattias i en 

discgolfrunda inom två år, vi 

återkommer. 

Intervjuad av Billy Josefsson 

”Min uppgift 

är att göra den 

formella  

kyrkan synlig 

och kärleks-

fullt närva-

rande”  

Mattias,   

Studentpastor 

Campus Norr-

köping 
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Coronan och gudstjänsterna 

Sex gånger under sommaren har 

gudstjänsterna i Centrumkyrkan 

bestått av videofilmade andak-

ter. Victor Danell har varit sam-

ordnare till inspelningarna. 

Gemenskap har träffat Victor 

och frågat om inspelningarna. 

Har det varit roligt? 

Ja, det har varit roligt. Några 

hejarop har jag fått. Det har ju 

också varit en möjlighet för mig 

att träffa medlemmar och under 

nån halvdag göra en video-

andakt. 

Svårt? 

Nej, men annorlunda. Som regis-

sör har man ett helikopterper-

spektiv med olika specialister på 

ljus, ljud, bild, scenario osv. Här 

har jag haft alla delar; lite nervo-

sitet och utmaning. Att skapa en 

avspänd situation, en naturlig 

andakt, en levande andakt så 

som vardagsgudstjänsterna är. 

Hur lång tid tar en andakt? 

Det tar en tredjedel längre än 

den visade andakten. Alla med-

verkande har varit väl förbe-

redda på samma sätt som vid en 

vanlig andakt. Jag valde att göra 

serieinspelningar.  

Vad är det? 

Alla musikinslag efter varandra, 

alla mötesledningsdelar på 

samma sätt och övriga talinslag 

och sedan klippa ihop delarna i 

”rätt” ordning. Det blir allt som 

allt en förmiddag. 

Det här är ju, nästan, det du 

gör som jobb…  

Ja, men utan hela teamet. 

Skulle vi kunna streama 

gudstjänster under hösten 

med tanke på 70-plussarna – 

och andra – som ogärna vis-

tas med många människor? 

Absolut. Det kan ju göras enkelt 

med en mobiltelefon eller en 

kamera med bra kvalité eller 

flera kameror och redigeringsut-

rustning. Hur enkelt eller kom-

plicerat som helst. Och sen 

”sända” via Facebook eller hem-

sidan. 

Tack. 

Göran Strömberg 

 

Det är möjligt att beställa ljudet 

från gudstjänsterna på CD till 

självkostnadspris för den som 

inte har tillgång till att ta del av 

dem på hemsidan. 

Sommarcafé på Väsby  
sommarhem 

Två lördagar i slutet av somma-

ren så bjöd Elin Johansson, 

Samuel Karlsson och jag på hem-

bakat på Väsby sommarhem. 

Detta var ett sätt att få utlopp för 

vårt stora bakintresse. 

Vädret var på vår sida så att det 

var behagligt att sitta utomhus. 

Det var mycket uppskattat och 

välbesökt. 

Lotta Karlsson 

Foto: Hans Karlsson 
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SEPTEMBER 

 6 sö 11.00 Välkomstgudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Sång och musik: Margaretha Rudén 

och Lars Ekenblom  

 13  sö 11.00 Nattvardsgudstjänst  

Predikan: Lisa Danell  

Sång och musik: Anna Hellman och 

Carin Olsson  

Församlingsmöte  

 20  sö  11.00  Webbsänd ordinations-

gudstjänst från Equmeniakyrkans 

kyrkokonferens  

Predikan: Lasse Svensson  

 27  sö  11.00  Webbsänd konferensgudstjänst 

med förbön för Jonas Rova  

Predikan: Sofia Camnerin  

OKTOBER  

 4  sö  11.00  Nattvardsgudstjänst  

Predikan: Jonas Rova  

 11  sö  11.00  Gudstjänst  

Predikan: Lisa Danell  

Efter gudstjänsten blir det gemen-

sam lunch och sedan aktiviteter för 

barnen. Mer info kommer. 

 18  sö  11.00  Gudstjänst 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

Körgrupp ur Soon Gospel. 

 25  sö  11.00  Gudstjänst  

Predikan: Lillemor Appelvang  

 31  lö  17.00  Ljusgudstjänst  

Predikan: Margareta Rudén  

 

NOVEMBER  

 1  sö  11.00  Nattvardsgudstjänst  

Predikan: Lisa Danell  

 8  sö  11.00  Gudstjänst  

Predikan: Jonas Rova  

 15  sö 11.00  Gudstjänst  

Predikan: Britt Eriksson  

 22  sö  11.00  Gudstjänst  

Predikan: Lotta Karlsson  

 29  sö  11.00  Adventsgudstjänst  

Predikan: Lisa Danell  

Öppen kyrka 

Onsdagar 

Kl 11.30-13.00 

Kyrksalen är öppen för dig. 

Tid för enskild ljuständning och bön. 
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Kyrkokonferens 2020 

I år behöver du inte åka någon-

stans för att kunna delta i Equ-

meniakyrkans kyrkokonferens. 

Det räcker att ha tillgång till en 

webbläsare på ett eller annat 

sätt. I dator, surfplatta, smart 

telefon eller hos en granne! 

Adressen: equmeniakyrkan.se/

kyrkokonferens  

Konferensen pågår 18 till 27 

september. Du behöver anmäla 

dig på konferenshemsidan för att 

kunna delta. Församlingen har 

möjlighet att utse tre ombud och 

endast dessa har rätt att rösta, 

men vem som helst har möjlighet 

att anmäla sig och ta del av det 

som behandlas i konferensen. 

Konferensen är till största delen 

textbaserad, men inledning och 

avslutning kommer att filmas 

och sannolikt kommer det göras 

andra filmer också under konfe-

rensen som sammanfattar vad 

som sagts och beslutats. 

Alla underlag för diskussion 

ligger redan ute. Läs gärna 

igenom detta innan församlings-

mötet den 13 september och 

delge dina tankar i dessa frågor. 

Om du inte har möjlighet att 

delta i församlingsmötet får du 

gärna delge styrelsen dina tan-

kar i förväg. 

Under konferensen kommer det 

också att sändas två webbguds-

tjänster: 

Söndag den 20 september kl 

11.00 Ordinationsgudstjänst 

Lasse Svensson predikar. Ordi-

nander och pastorer som välkom-

nas från andra samfund möts 

regionsvis tillsammans med 

regional kyrkoledare och några 

anhöriga. 

Söndagen den 27 september 

kl 11.00 Gudstjänst med av-

skiljnings- och förbönsakter 

Sofia Camnerin predikar. I 

denna gudstjänst avskiljs biträ-

dande kyrkoledare och regional 

kyrkoledare i Öst samt mission-

är, vilka finns på plats i huvud-

gudstjänsten. De som har inter-

nationella uppdrag eller ska ut i 

vägledningsåret samlas lokalt i 

sin församling, eller motsva-

rande, och följer gudstjänsten 

därifrån tillsammans med pastor 

och/eller andra företrädare i 

församlingen som är med i förbö-

nen för dem när det momentet 

kommer. 

I Centrumkyrkan kommer vi att 

be för vår diakon Jonas Rova 

som går in i sitt vägledningsår. 

Båda dessa gudstjänster kom-

mer vi att visa i kyrksalen, men 

också förbereda så att det går att 

visa även i Café Vetekornet ifall 

att fler än 50 personer önskar 

finnas med vid dessa tillfällen. 

Du som inte har möjlighet att 

finnas med i kyrkan kan se 

gudstjänsterna från vår hem-

sida, eller Equmeniakyrkans 

hemsida. 

Lotta Karlsson 

Gudstjänst i det fria 

Den 30 augusti firades guds-

tjänsten ute på Väsby sommar-

hem där vi också tackade pastor 

Anne-Lill för det fantastiska 

jobbet hon har gjort som vikarie 

under tiden Lisa har varit för-

äldraledig. 

Foto: Billy Josefsson  
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Hur kan vi vara församling i 
förskingring? 

Nu har det gått fem månader 

sedan vi fick stränga restriktion-

er kring umgänge. Många är det 

som uppmanas att träffa så få 

som möjligt och undvika platser 

med många människor samlade. 

Olika personlighetstyper reage-

rar olika på det här. Den som 

trivs med mycket tid i ensamhet 

kanske upplever det som positivt 

att inte känna press att umgås, 

medan den som trivs bäst i säll-

skap med andra känner sig 

isolerad och ensam. 

Några av oss har haft förmånen 

att kunna fortsätta gå till kyr-

kan på söndagar. Men vad kan vi 

göra för att fortsätta känna att 

vi är en församling även nu när 

inte alla har möjlighet att sam-

las i kyrkan? 

Vi som arbetar i kyrkan har ju 

kunnat delge det som händer i 

kyrkan via brev och webbsänd-

ningar. Några av er har vi också 

lyckats träffa på olika sätt. 

Här är några tankar kring vad 

du kan göra för att bidra till 

känslan av gemenskap. 

 

 Titta igenom medlemsmatri-

keln och fundera på vilka du 

brukar hälsa på och byta 

några ord med när ni ses i 

kyrkan. Håll kontakt genom 

att ringa den personen även 

om ni inte brukat ha någon 

annan kontakt än ett ”hej” i 

kyrkan. Även den som fortfa-

rande är i farten med arbets-

liv och liknande behöver få 

känna sig sedd och saknad. 

 Tillhör du en grupp som bru-

kar ses, men som fått lov att 

ställa in alla träffar nu? 

Kanske kan ni starta en tele-

fonkedja för att fånga upp hur 

alla har det. 

 

 Kanske är du en person som 

inte tycker om att tala i tele-

fon. Skriv ett brev eller vykort 

och sänd till någon du brukar 

heja på som du saknar nu. 

 Det går att ta med lite fika 

och mötas ute. Det kan ju 

passa bra i samband med den 

dagliga promenaden om du 

bor i närheten av en försam-

lingsvän. Det blir säkert en 

trevlig och värdefull stund för 

båda. 

Gudstjänster 

Ända sedan 22 mars har vi lagt 

ut våra gudstjänster på hemsi-

dan. Först bestod det av predi-

kan och förbön. Därefter har vi 

förinspelat några andakter och i 

juli började vi lägga ut ljudet 

från våra gudstjänster, ibland 

bildsatt. Du når dessa gudstjäns-

ter antingen från hemsidan 

(www.centrumkyrkan-

norrkoping.se): 

Eller på församlingens facebook-

sida: 

Centrumkyrkan i Norrköping 

(facebook.com/centrumkyrkan) 

Lotta Karlsson 

Gemenskapsredaktionen samla-

des till en utekväll i Skriketorp. 

Här tar de ett gemensamt dopp i 

lilla Gransjön i Rödgölens  

naturreservat. 

Foto: Henric de Koster 



10  Sosso och Inger samtalar om Ria idag 

 

Jag heter Sousan Massi Nylan-

der och kallas för Sosso och är 

enhetschef för Ria på Sandgatan 

i Norrköping. 

2012 började jag som volontär på 

Ria och hjälpte till bland annat 

med att packa julbussen, som 

brukar vara utanför Centrum-

kyrkan på Första advent.  

Jag städade och ordnade med 

diverse som ingen annan orkade 

med. Så småningom fick jag en 

anställning. Genom ett bidrag 

kunde jag få jobb med att an-

svara för söndagsöppet, som var 

ett nytt inslag på Ria då. 

När den förra biträdande enhets-

chefen skulle ha tjänstledigt en 

tid fick jag först ett vikariat på 

heltid. Nu har jag jobbat på Ria i 

åtta år och på heltid i 3 år. Först 

som biträdande enhetschef och 

nu enhetschef. 

Kimmo Strand, som var enhets-

chef innan, slutade sin tjänst i 

april i år efter 23 år i detta stora 

och värdefulla uppdrag. Han var 

enhetschef för Ria och en tid 

verksamhetschef för både Ria på 

Sandgatan och Hela människan 

Secondhandbutik. 

Under en tid innan hade jag 

arbetat på Ria tillsammans med 

Kimmo. 

Volontärer behövs på Ria. För 

ett år sedan rekryterade vi 

många nya men coronapandemin 

ställde till det så vi tappade bort 

flera volontärer. 

Vi har fått pengar från regering-

en och vi som enhet har fått söka 

pengarna. Vi har nu kunnat få 

volontärsamordnare både för Ria 

och Hela människan Second-

handbutik. Butiken har numera 

namnet Ria Secondhand. 

Samordnaren kommer att gå ut 

och annonsera om volontärer och 

samla in ansökningar och infor-

mera och boka in introduktions-

pass, fixa schema för alla volon-

tärer. Samordnaren kommer att 

vara här en dag i veckan och 

anställs på 20 procent. Ska vara 

någon som kan lätta på trycket 

på Ria. Enhetschefen ska under-

lättas i sitt arbete genom att 

volontärsamordnaren anställs 

och det ser jag fram emot. 

Majoriteten av gästerna är män 

men några kvinnor kommer 

också. 

Det är blandade åldrar på gäs-

terna och det finns många olika 

problem att ta tag i. Många 

kommer till Ria för den sociala 

biten, för att få sällskap. Inte 

alla har missbruksproblematik. 

De missbruk som förekommer är 

av olika slag.  

Våra gäster kommer och får sina 

kläder tvättade och torkade. Det 

går flera maskiner varje dag. 

Tvättstugan som vi hade var 

gammal och i dåligt skick. Den 

renoverades under våren. Nu är 

det jättefräscht. Nu är också 

tvättavdelningen för sig och 

duschen för sig. Nu kan man 

tvätta samtidigt som någon gäst 

vill duscha, ett verkligt lyft. 

En vanlig dag innehåller tvätt 

och dusch och mat. Det blir 

mycket kaffedrickande med 

socker! Vi serverar frukost och 

lunch. Gästerna kan få köpa 

matlåda och ta med sig hem. Allt 

är till subventionerade priser. 

Frukosten består av gröt, både 

mannagrynsgröt och havregryns-

gröt serveras gratis med mjölk i 

så kallad mjölkbar. Smörgåsar 

och kokta ägg och så kaffe för-

stås till det! 

Kaffe serveras här hela dagen, 

gratis.  

Måltiderna är mycket viktiga, 

mat i magen ger ro och minskar 

och dämpar konflikter. Varje dag 

blir det någon fråga att reda ut! 

En kock arbetar heltid på Ria. 

Hon lagar mycket och god hus-

manskost, traditionell mat är det 

som går hem hos både gästerna 

och personalen. 

En person arbetar på långvika-

riat på heltid och nästa vecka 

kommer en ny som kommer att 

jobba på 80 procent. Pengarna 

till tjänsterna kommer från 

huvudorganisationen Hela Män-

niskan Riks. Fem vikarier finns 

att tillgå. När Sosso är ledig är 

en vikarie inne och jobbar i 

hennes ställe. 

Inom organisationen Hela Män-

niskan i Norrköping finns också 

Ria Secondhand. Jonas Elg är 

enhetschef för butiken som lig-

ger på Ingelstaområdet. 

Butiken är bra när någon av 

gästerna på Ria behöver ett nytt 

klädesplagg. Då skrivs en rekvi-

sition till Secondhanden så att 

gästen kan handla gratis i buti-

ken. Bra för alla. 

Inger Gustafsson 
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Kyrkkaffe 

Styrelsen har diskuterat hur vi 

ska se på kyrkkaffe. Det är inte 

enkelt, men styrelsen har kom-

mit fram till att vi gör ett försök. 

Om vi sitter luftigt i caféet tror 

vi att det ska fungera. 

Tanken är att var och en i första 

hand tar med sig eget fika, men 

att vi ska ha inplastade kakor 

här för den som kommer utan 

att ha läst den här information-

en. 

Följande rekommendationer 

kring kyrkfika ger Equmenia-

kyrkan: 

 Uppmana de i församlingen 

som hanterar kyrkfika och 

annan servering att vara 

extra noga handhygien. 

 Låt var och en ta sin kopp/sitt 

glas och ha diskkorgar 

framme där var och en sedan 

placerar det använda. 

 Ha gärna inplastade kakor, 

för att markera att vi inte rör 

vid sådant som ska ätas. 

 Ha handskar för dem som 

sköter disk etc. 

 Ha bara pappershanddukar 

på toaletterna och använd 

inga textilhanddukar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummer expedition 

Med anledning av nya anställ-

ningar och ansvarsområden har 

det gjorts förändringar av vem 

som har vilket telefonnummer: 

Jonas har tagit över det nummer 

som Maggie hade tidigare. 

Lotta har tagit över expeditions-

numret. 

Behöver du ringa Siw går det 

bra att göra det på hennes pri-

vata nummer. 

Lisa har samma nummer som 

hon haft hela tiden. 

Du hittar numren på baksidan 

av tidningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Ungdomssidan 

Höstupptakt 

Den 22 augusti samlade engage-

rade i vår barn- och ungdoms-

verksamhet för planering av hös-

tens verksamhet. Hans Karlsson 

hade ordnat en spårning för bar-

nen  

Lotta Karlsson 

Foto: Victor Danell 

Barnens dag 

11 oktober är alla barn extra väl-

komna till gudstjänsten. Efter 

gudstjänsten blir det gemensam 

lunch och sedan aktiviteter för 

barnen. Mer info kommer.  

Amy Karlsson 

Centrumkyrkan i Norrköping 

S:t Persgatan 113 
602 33 Norrköping 
 
Bg:  841-4377 
Bank: 6591-161 094 562 
Swish: 123 219 60 38  
Tel:  070-393 82 88 
E-post:  exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se 
 
Tel. Café 011-13 58 32 
vetekornet@vetekornet.se 
www.vetekornet.se 

Övriga telefonnummer 

Café, kök, kyrktorg och mu-
sikrum 011-13 58 32 
 

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping 

 

Pastor  
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62  
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Diakon 
Jonas Rova, tel: 070-222 22 88 
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Expedition 
Lotta Karlsson, tel: 070-393 82 88 
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Siw Johannesson, tel. hem: 076-139 02 65 
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så 
ringer vi upp så fort vi kan. 
 

Redaktionskommitté: 

Anders Eriksson, Inger Gustafsson,  
Lotta Karlsson, Siân de Koster,  
Göran Strömberg. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster 

Manusstopp nästa 
nr: 15 nov 2020 

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
http://www.vetekornet.se

