
GEMENSKAP 
 

Centrumkyrkan  
i Norrköping 

Årg. 49 nr 1 
 

28 feb –  
6 jun 2021 

 

”Vem är hon som kommer ur öknen, lutad åt sin vän?” 
Höga v. 8:5 

Går det att använda bilden av en öken när vi talar om den tid 

som varit och fortfarande är? Jag tror det. En pastorskollega 

talade om ovanstående bibelord och jag vill dela det med er. 

Ofta används bilden av öken i Bibeln för att beskriva kamp 

eller prövning. Det är svårt att navigera där och önskan att fly 

kan vara stark. Tiden är tuff och risken finns att gå vilse i sin 

sorg, i sin ensamhet. Utan att romantisera tiden i öknen – för-

lusterna är högst verkliga – så kan man också vinna något 

annat. Blicken kan klarna och i bästa fall kan man få syn på 

vad som är viktigt. Vad är det jag sökt efter som inte var värt 

att söka? Var finns det vatten som ger liv? 

Just nu delar vi en gemensam ökenerfarenhet. Ovanstående 

bibelord är från Höga visan, där det står om bruden som ge-

nom historien läses som bilden av Kyrkan. Här står det nu att 

hon (kyrkan) verkar komma ut ur en ökenperiod: ”Vem är hon 

som kommer ur öknen”. Det är värt att notera – ökenperioden 

är förr eller senare över.  

Då är det dags att fråga oss själva, vad har ökenerfarenheten 

gjort med oss? Vad gick förlorat och vad vanns i dess ställe?  

Vilka är vi på andra sidan, när detta är över? Kommer Kyrkan 

och vår församling vara starkare och klokare efter detta, eller 

kanske försvagad och förvirrad? Vad har vi befriats ifrån, vad 

har vi vunnit? Och framför allt, vad lutar vi oss emot? Eller, 

vem lutar vi oss emot?  

Trots lidande så går det att vinna något i öknen. Något omist-

ligt, som inte går att vinna någon annanstans. I ökenperioden 

kan vi inte göra så mycket annat än att hålla oss så nära Jesus 

som möjligt. Det låter kanske enkelt, men kan vara svårare att 

göra. Måtte vi hålla oss nära Jesus! Då kan också vi luta oss 

mot vår vän när ökentiden är över.  

Pastor Lisa  

 



2 Vart är vi på väg? Livsstil 

Fallet 

Vart är vi på väg? 

Det är väl en bra fråga i klimat-

krisens tid? 

Vi ska till en sex hundra meter 

hög byrålåda med en lucka ut-

fälld högst upp, Preikestolen vid 

Lysefjorden. En av de mest po-

pulära turistmålen i västra 

Norge. 

”Luckan” är en 25 gånger 25 

meter platt utskjutande klippa 

med lodräta väggar. Fantastisk 

170 grader utsikt som besökare 

vandrar i timmar för att hänfö-

ras av. Klippan har en spricka 

tvärs över den lodräta klippkan-

ten. Lite sned, halvmetern på 

sina ställen, centimetern på 

andra. Naturligtvis kommer 

klippan att lossna – en tidsfråga 

– det har redan hänt runt om-

kring. Turister vandrar i sex 

timmar för att gå ut till kanten 

på klippan och sitta och dingla 

med benen. Sprickan vidgas  

säger ortsborna, det mäts konti-

nuerligt. När kommer klippan 

lossna? 

Antag att någon tog med sig ett 

rekorderligt spett och började 

bända i sprickan.  

Ja, läsaren förstår vart jag ”är 

på väg”. Sprickan och klipp-

utsprånget är en parallell till 

vårt sätt att leva och klimatet. 

Vi är sprickan, klipputsprånget 

är samhället. 

Vi bor i den globala byn. Vad kan 

jag göra? Vad måste jag göra? 

Varför jag? Åtminstone en fråga 

med svar: Bara jag kan välja för 

mig. 

Och spettet? Vi har ”spett” över-

allt:  

Hur tar jag hand om vattnet? 

Hur kan jag resa? 

Hur kan jag äta? 

Vad kan jag handla? 

Hur vill jag hålla rent? 

Vad kan jag avstå? 

Hur kan jag värma mig? 

Hur kan jag bo? 

Vad vill jag arbeta med? 

I den första skapelseberättelsen 

står ”Gud skapade människan 

till sin avbild, till Guds avbild 

skapade han henne. Som man 

och kvinna skapade han dem.”  

[- - -] ”härska” och ”lägg under 

er”, står det vidare, men i den 

andra skapelseberättelsen har vi 

”att bruka och vårda” (min kur-

sivering) [trädgården].  

Nu är absolut tid att främst läsa 

den andra. 

Vad kan och måste vi göra?  

Välja! 

Våra barnbarn kommer inte att 

fråga: ”Vad hade du för uppfatt-

ning?” 

Våra barnbarn kommer att 

fråga: ”Vad gjorde du?” 

Göran Strömberg 

 

 

Foto: Wikipedia 

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. 



Här i huset 3 

Hundra halvdagar och 
hundra kilo spackel 

De tre rummen, expeditionen 

och Lisas och Jonas, på andra 

våningen har renoverats och fått 

nya golv, väggar, gardiner, lam-

por och ny målning. Resultatet 

är tre ”nya” fräscha rum. 

– I ett sånt här jobb kommer det 

ju till delar under resans gång, 

säger Ingvar Arvidson. 

– Hur länge har ni hållit på? 

– Länge, säger Bosse Nilsson 

lakoniskt. Så skrattar han och  

Ingvar. Slutet av november kom-

mer de fram till. Om man räk-

nar, blir det omkring hundra 

halvdagar tillsammans, mån-

dagar till fredagar och ibland 

lördagar. Och därtill Claes Jöns-

son några dagar. Stort jobb, fem-

tio tillfällen är nog i underkant. 

– Svårast? 

– Golvspacklingen. Nästan för 

mycket, de kollar av varandra. 

Hade de vetat, hade de nog dra-

git sig för jobbet. Jag har spack-

lat med en spackel bred som en 

skollinjal. Ingvar måttar med 

händerna. Nu hade vi en spackel 

på två meter! Ingvar drog och 

Bosse sköt på. Hundra kilo 

spackel gjorde de av med. Så 

tjockt kan inte göras i ett svep, 

utan det måste stelna i om-

gångar. Arbetsredskap fick de 

låna av firman där de köpt 

material.  

– Roligast?  

– Lägga golvet var roligt. Mål-

ningen av fönstren. Ja, så har 

det varit roligt att träffas och 

arbeta tillsammans när coronan 

tvingat alla till instängning. 

Expeditionsfolket är mycket 

nöjda; skickade in dagens ros till 

NT. 

Göran Strömberg 

Frukost i Centrumkyrkan 

I december hade vi i Centrum-

kyrkan ansvaret tillsammans 

med Ria att servera frukost i en 

långvecka lördag till söndag 

alltså varje dag i mer än en 

vecka. Jonas Rova hade det över-

gripande ansvaret och med hjälp 

av flera medlemmar i vår för-

samling kunde vi gratis dela ut 

frukost till dem som behövde. 

Det var i samarbete med Ria 

som inte kunde ha frukostserve-

ring under pandemitiden. Det 

saknades helt enkelt personal. 

Nu är det vår kyrka som står för 

frukosten en dag i veckan på 

torsdagen. Vi kommer att ha det 

från januari till och med hela 

mars månad. 

Jag samtalade med Jonas om 

frukosten och hade några frågor 

till honom: 

– Vem är det vi vänder oss till 

med gratis frukost?   

– Det är till den människan som 

lever i hemlöshet som behöver 

komma in i värmen och få både 

frukost och sällskap.  

Jonas spelar lugn musik i bak-

grunden, det är trivsamt, och vi 

har ljus tända. Det är lätt att 

känna sig välkommen!  

Vi serverar smörgåsar och kaffe 

samt jos och banan. Det är vär-

defullt att ha den här möjlighet-

en. Vi har ett bord uppdukat vid 

kyrkdörren och så kan man sätta 

sig där man vill inne i kyrkan 

och äta och samtala med oss och 

med varandra. Någon av oss går 

med in och bär brickan. Vi frågar 

alltid var gästen vill sitta. Någon 

vill sitta ensam i lugn och ro, 

andra vill sitta och prata med 

oss eller med andra gäster. 

– Hur upplever du mötet med 

gästerna, du har ju varit med 

alla torsdagarna?  

– Jag känner att vi har en viktig 

uppgift här tillsammans med 

våra gäster!  

Flera personer som kommer har 

aldrig varit inne i vår kyrka, det 

här är första gången. Då kan vi 

få frågor om olika ämnen, ibland 

något om vår kyrka.  

Vi har god plats och på så sätt är 

det coronasäkert. Vi använder 

handskar vid utdelandet och vi 

har munskydd. Det finns också 

handsprit.  

För att visa att vi finns affische-

ras frukosten ute i våra affisch-

tavlor som syns åt både S:t Pers-

gatan och Olai Kyrkogata. Flyg-

blad att dela ut har Jonas tryckt 

upp och finns att tillgå i Café 

Vetekornet. 

God morgon och Välkommen! 

Inger Gustafsson 

Foto: Claes Jönsson 



4 Mission 

Missionsgrupp under  
utformande 

Vi behöver en missionsgrupp i 

vår församling. När jag berät-

tade att jag var intresserad av 

att vara med i en sådan, så tyck-

er jag att vi behöver tänka nytt. 

Det handlar alltså inte om att 

bilda ett missionsråd eller ett 

missionsutskott. Gruppen ska ha 

en mycket enklare utformning. 

Vad innebär Missionsbefallning-

en för oss som församling? 

Mission har redan i den första 

församlingen med lärjungarna 

som ledare, handlat om två sa-

ker: Att sprida evangeliet och att 

ge praktisk omsorg. Båda dessa 

sidor ser vi att Jesus praktise-

rade. Här på jorden är vi Jesu 

händer och fötter. Vi sprider 

evangeliet och visar att det glada 

budskapet ser till hela männi-

skan. Därför är det viktigt att se 

missionens två sidor: diakoni och 

att sprida evangelium. Dessa går 

dessutom hand i hand. Vi kan 

vara delaktiga både på hemma-

plan och i andra delar av världen 

på olika sätt, både genom gåvor 

men även genom praktiskt ar-

bete. Att vår kyrka har blivit 

delaktig i frukostutdelning 

denna vinter är ett fint exempel 

på diakoni där vi kan vara del-

aktiga, men det finns många 

fler. Språkcaféer är ett annat och 

ni kan själva fylla på listan. 

Så hur ska en sådan grupp som 

missionsgruppen jobba? Jag ser 

vår uppgift mest som en inspi-

ration. Dels i förslag på när nå-

gon från regionen kan komma 

för att delge information och ge 

inspiration, kanske när vi har en 

stor offerdag, dels i att se över 

och organisera vårt missionsar-

bete. Vi planerar att ses en eller 

två gånger per termin men beho-

vet och gruppen får avgöra. Just 

nu består gruppen av två perso-

ner, Anne-Lill Rosenberg Eriks-

son och undertecknad, Elisabeth 

Sjödin.  

Det finns flera spännande delar 

att tänka kring. Vi som kyrka 

finns lokalt, men vi tänker även 

globalt. Gud har ju omsorg om 

alla människor. I vår tid finns 

både auktoritära och nationalist-

iska rörelser som vill stänga 

gränser. Här är det viktigt att ha 

fokus på vårt uppdrag. Kyrkan 

är global till sitt väsende. Jag 

citerar från en debattartikel i 

Dagen från 11 februari 2021, 

Inspirera till globalt engagemang 

av Johannes Widlund, ordfö-

rande för God Jord – kristna för 

miljö och rättvisa och Micael 

Grenholm, pastor och författare:  

 

”I stället för att anpassa oss efter 

världens nationalistiska vindar 

behöver vi som kyrka inspirera 

det övriga samhället och tänka 

mer globalt, generöst och håll-

bart. Gör vi det kan vi bidra till 

att miljontals liv räddas.”  

Vi behöver även tänka till lokalt. 

Staten har börjat se en del gott 

som kyrkor gör i pandemins tid. 

Eftersom man behöver hjälp med 

att ge stöd till behövande bjuder 

man in så kallade idéburna orga-

nisationer. Vad innebär statens 

stöd för till exempel en kyrka? 

Vilka krav kan ställas? Flera 

församlingar som haft stort en-

gagemang i till exempel flykting-

frågan, har blivit ifrågasatta. 

Motiveringen har varit att myn-

digheter ifrågasatt värdegrun-

den, se tidigare artiklar i Dagen. 

Vad kan vi inte kompromissa 

om? Detta måste vi vara klara 

över. Skulle något engagemang 

innebära att vi krävs vara tysta 

om vår tro, till exempel, måste vi 

självklart säga nej. Samma sak 

gäller det stöd vi har av Sida för 

diverse utlandsprojekt. Vilka 

krav ställs på oss där? Förändras 

de? Här gäller det att vara  

vaken. 

Elisabeth Sjödin 

 

Öppen kyrka och Kvällsöppet 
har blivit ett!  

Under en månads tid har ett för-

sök gjorts med att flytta Öppen 

kyrka från mitt på dagen på ons-

dagar till en senare tid. Anled-

ningen har varit att Öppen kyrka 

under en tid haft väldigt få besök. 

En ytterst marginell ökning har 

skett i och med tidsändringen. 

Fortfarande kommer fler till 

Kvällsöppet, som ju sedan starten 

ägt rum på fredagskvällarna.  

Efter en tids fundering har därför 

de båda verksamheterna slagits 

ihop, vilket i praktiken innebär 

att Kvällsöppet flyttats till ons-

dag och förlängts med en timme. 

Den nya öppettiden är 17:00 till 

21:00 och startdatum var den 10 

februari.  

Kanske passar en vardag ännu 

bättre än en fredag för ett kvälls-

besök i kyrkan!? Det återstår att 

se. Andra faktorer än veckodag 

och tidpunkt spelar såklart in för 

om man väljer att besöka oss, 

såsom väder och hur öppen vår 

kyrka upplevs utifrån. Grundtan-

ken med Kvällsöppet är hur som 

helst den samma som tidigare. 

Att vara en öppen plats för alla 

människor, oavsett bakgrund, tro 

eller livssituation. Man kan sitta 

ner en stund, tända ett ljus, vara 

i bön eller samtala. Kvällsöppet 

vill erbjuda ett ställe där det är 

lika viktigt att kunna få sällskap 

som att ges möjlighet till att 

finna frid ifred. Välkommen!  

Jonas Rova, diakon  
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FEBRUARI 

 27 lö 14.00 Årsmöte via Zoom 

 28 sö 11.00 Gudstjänst  

Tema: Gudstjänstens diakoni  

Lisa Danell 

Församlingens offerdag 

MARS 

 3 on 17-21 Kvällsöppet   

   18.00 Sinnesrogudstjänst via Zoom 

Samarr m DC  

 7 sö 11.00 Gudstjänst 

Britt Eriksson 

 10 on 17-21 Kvällsöppet 

 11 to 19.00 Husandakt via Zoom 

Per Rikardson  

 14 sö 11.00 Gudstjänst 

Jonas Rova, Cattrin Wigge och 

Jackie Leiby 

Bön & offerdag till pastors- och 

diakonutbildningen 

 17 on 17-21 Kvällsöppet  

   18.00 Sinnesrogudstjänst via Zoom 

Samarr m DC 

 21 sö 11.00 Gudstjänst 

Lisa Danell 

 24 on 17-21 Kvällsöppet 

 25 to 19.00 Husandakt via Zoom 

 28 sö 11.00 Palmsöndagsudstjänst  

Amy Karlsson 

 31 on 17-21 Kvällsöppet 

   18.00 Sinnesrogudstjänst via Zoom 

Samarr m DC 

APRIL 

 1 to 15-19 Skärtorsdagen 

Nattvard 

Enkel andakt med nattvard  

i kyrkan varje hel timme kl 15, 16, 

17, 18, 19 

 2 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst  

Lisa Danell 

Församlingens offerdag 

 4  sö 13.00 Påskdagsgudstjänst  

Jonas Rova 

Församlingens offerdag 

 7 on 17-21 Kvällsöppet

 11 sö 11.00 Gudstjänst

Lotta Karlsson

Församlingsmöte

 14 on 17-21 Kvällsöppet

 18 sö 11.00 Gudstjänst

Per Rikardson

 21 on 17-21 Kvällsöppet

 25 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar

Lisa Danell

Equmeniaträff efter gudstjänsten

för lek och tankar om framtiden

 28 on 17-21 Kvällsöppet

MAJ

 2 sö 11.00 Gudstjänst

Jonas Rova

 5 on 17-21 Kvällsöppet

 9 sö 11.00 Gudstjänst

Anne-Lill Rosenberg Eriksson

 12 on 17-21 Kvällsöppet

 16 sö 11.00 Gudstjänst

Lisa Danell

Församlingsmöte

 19 on 17-21 Kvällsöppet

 23 sö 11.00 Pingstdagsgudstjänst

Lillemor Appelvang

 26 on 17-21 Kvällsöppet

 30 sö 11.00 Gudstjänst

Margaretha Rudén

JUNI

 2 on 17-21 Kvällsöppet

 6 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby

Jonas Rova

Vid pressläggning är det ännu så att vi inte kan 

bjuda in till gudstjänst i kyrkan, men kanske kan 

det ändra sig längre fram i vår.  

Teologi- och gudstjänstrådet har planerat in en 

gudstjänst på Väsby. Förhoppningsvis kan det 

vara fler än predikant, gudstjänstledare och musi-

ker på plats då. Hur det blir med den saken vet vi 

inte i dagsläget. 



6 Pysselsidan för små och stora 
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HÖGTIDSDAGAR 

Per Rikardson 75 år 20 mar 

Parmis Etesadpoor 40 år 25 mar 

Lisa Danell 30 år 26 mar 

Anneli Lindberg 60 år 4 apr 

Ibrahim Kanhoush 40 år 20 apr 

Thord Lindberg 85 år 21 apr 

Anders Rylén 65 år 27 apr 

Anders Eriksson 70 år 28 apr 

Susanne Lindahl 60 år 18 maj 

Ingvar Andersson 75 år 20 maj 

Ulla Asserhed 75 år 21 maj 

Gunilla Blomqvist 75 år 23 maj 

Anton Wåhlander 50 år 28 maj 

 

HEMGÅNGNA 

Sören Gustafsson 

Född 11 maj 1934 

Död 10 januari 2021 

 

Ion Balint 

Född 22 januari 1952 

Död 12 februari 2021 

 

UTGÅNGNA 

Unni Lindahl  

 

TACK 

Jag vill tacka församlingens an-

ställda som regelbundet skickar 

ut brev till oss som inte har dato-

rer och mobiltelefoner. Särskilt 

betydelsefullt nu under pande-

min när vi inte kan träffas. Jag 

vill också tacka för julblomman 

och hälsningen samt för tidning-

en Gemenskap. 

Stort tack! 

Ingeborg Svensson  

 

Capella Ecumenica 

Vi har bokat in vår församling 

på Capella Ecumenica första 

söndagen i augusti. 

 

 

 

Vad betyder ett medlem-
skap? 

Vi kan vara medlemmar lite 

överallt idag. På apotek, gym, 

föreningar, fackförbund, buti-

ker ... I bästa fall genererar det 

förmåner och kanske en och  

annan bonuscheck! Vad betyder 

då ett medlemskap i en försam-

ling? Vi är skapade att leva i 

gemenskap med varandra och 

med Jesus Kristus. Att bli med-

lem är ett sätt att visa tillhörig-

het, att få stöd och ge stöd, att 

bära och bli buren, att söka och 

möta Gud tillsammans med 

andra. Vi är inte perfekta, men 

vi har Jesus som förebild och 

frälsare.  

I Bibeln läser vi att “Liksom vi 

har en enda kropp men många 

lemmar, alla med olika uppgif-

ter, så utgör vi, fast många, en 

enda kropp i Kristus, men var 

för sig är vi lemmar som är till 

för varandra.” (Rom 12:4–5) Je-

sus säger: “Jag är vinstocken, ni 

är grenarna. Om någon är kvar i 

mig och jag i honom bär han rik 

frukt: utan mig kan ni ingenting 

göra.” (Joh 15:5) 

Kanske har du funderat över det 

här med medlemskap och vill 

prata mer om det? För några är 

medlemskap något självklart, för 

andra är det svårare. Hör gärna 

av dig till mig om du vill samtala 

om det. I Centrumkyrkans för-

samling är alla välkomna.  

Pastor Lisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör Lotta egentligen? 

När Margaretha 

Rudén gick i 

pension i okto-

ber 2019 an-

ställdes jag för 

att avlasta Lisa 

de administra-

tiva sysslorna.  

Eftersom jag påbörjat en diako-

nal utbildning fick jag även en 

del sådana ansvarsuppgifter, 

men sedan 1 januari i år arbetar 

jag renodlat som administratör i 

församlingen på 50%. Övrig tid 

studerar jag. Just nu läser jag 

diakoniutbildningen på Liljehol-

mens folkhögskola i Rimforsa.  

Strax före jul blev jag antagen 

som pastorskandidat och från 

hösten kommer jag därför åter-

uppta teologistudier vid En-

skilda högskolan i Stockholm 

som drivs av Equmeniakyrkan. 

Om det skrider enligt plan har 

jag två års teologistudier framför 

mig. 

Lotta Karlsson 

 

 

I Centrumkyrkan har vi nu ett 

stort gäng som arbetar.  

I caféet arbetar Sandra Gustafs-

son, Anita Jonasson och Linnéa 

Öhman med gott stöd av Ylva 

Samuelsson och Thina Forsberg. 

Mest rörliga är pastor Lisa Da-

nell och diakon Jonas Rova. Lisa 

arbetar 50% och Jonas 100%. Jo-

nas har en del av sin tjänst i 

caféet och kan ofta hittas där. 

På expeditionen har Siw Johan-

nesson tjänat troget i ca 30 år. 

Nu är det dags för henne att gå i 

välförtjänt pension och strax ef-

ter detta nummers pressläggning 

tar Lotta Karlsson över stolen 

och ansvaret för den löpande 

ekonomin i församlingen. All 

lycka i pensionärslivet kära Siw! 

Anders
Rektangel



8 Den digitala församlingen 

I tider när vi inte kan träffas i 

kyrkan för att fira gudstjänst 

kan vi ändå fira gemensam 

gudstjänst. Då digitalt, genom 

att titta på gudstjänster på en 

dator eller smartphone. Men jag 

får inte samma känsla av delak-

tighet utan känner mig mer som 

en åskådare. Å andra sidan har 

jag större möjligheter att se sön-

dagens gudstjänst då jag kan 

välja att se den på en tid som 

passar mig bättre, och jag är inte 

heller beroende av att kunna 

transportera mig till platsen där 

gudstjänsten hålls. 

Församlingsmöten, styrelsemö-

ten, körövningar och mycket an-

nat har också fått anpassa sig 

till digitala mötesrum. Vi testar 

också en bokcirkel, och själv an-

vänder jag videomöten för att be 

regelbundet med ett par vänner, 

eller älta livets frågor över en 

kopp te. Jag lever en stor del av 

mitt liv genom en datorskärm 

och det gör att jag kan härda ut. 

Under våren har vi börjat med 

husandakter varannan torsdag. 

Det känns på ett helt annat sätt 

än att titta på en gudstjänst ef-

tersom vi kan se de andra som är 

med. Det som man förut har ta-

git för givit – att säga ”hej” och 

”hej då” till varandra – är nu 

möjligt igen, och ger en tillsam-

manskänsla. 

Husandakterna är enkelt utfor-

made. Den person som är ansva-

rig delar sina tankar över ett 

ämne den har själv valt, och se-

dan ber man tillsammans. Här 

har man också möjlighet att 

lyfta fram egna böneämnen.  

Det finns också fördelar att träf-

fas digitalt. Ingen är hindrad av 

snöoväder, och avstånd är inget 

problem om man har flyttat till 

en annan ort.  

Husandakter hålls varannan 

torsdag kl 19 och tar ungefär 30 

minuter. Vi använder verktyget 

Zoom och du kan alltid hitta län-

ken på församlingens hemsida. 

Siân de Koster 

 

”Tänk om tusen vakna nätter för 

mig nära dig igen 

Tänk om motgångens tid, är där 

nåden vill ta vid.” 

(AnnaMaria Bergqvist) 

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  
musikrum 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: 

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

Manusstopp nästa 
nr: 21 maj 2021 

Britt Eriksson leder en andakt med tankar utifrån sången ”Där nå-

den vill ta vid”. 

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

