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Den blomstertid nu kommer …
”Hur tror du att församlingen skulle se ut om alla bara gjorde
vad de har lust till?” Meningen i boken* griper tag i mig. Jag
känner mig träffad och tänker ”att det där hade jag kunnat
säga”. Igenkänningen är total och ganska smärtsam. ”Plikten
framför allt” är något jag brottats med både privat, i arbetet och
i församlingslivet under större delen av mitt liv. Och jag tror
inte jag är ensam om det. Visst finns det mycket i våra liv som
vi gör mer eller mindre av plikt, för att vi måste, inte för att vi
har lust.
Att tro sig vara den som alltid ska ställa upp, gör någonting
med ens inställning också till andras engagemang. Det är lätt
att bli dömande. Pliktkänslan har många gånger gjort att jag
känt mig som en bromskloss, en icke-visionär, realistisk och
tråkig. Hur många drömmar och lustfyllda idéer kan inte det ha
tagit död på genom åren?
Om vi skulle leka med tanken hur församlingen skulle se ut om
alla gjorde det de verkligen brinner för och har lust till istället?
Går det? I kyrkliga sammanhang har ordet lust ofta fått stämpeln som något skamfullt som har med egoism, åtrå och begär
att göra. Men söker jag synonymer till ordet hittar jag förslag
som vilja, önskan, glädje, iver och passion. Vågar du och jag lita
på att det vi har lust till också är viktigt för Gud? Att det vi
brinner för kan vara en fingervisning om Guds vilja med våra
liv? Jesus frågade ofta människor han mötte vad de sökte efter
eller vad de ville att han skulle göra. Det visar att vår vilja inte
är oviktig för honom, tvärtom.
För ungefär ett år sedan avsade jag mig ett par uppdrag i församlingen, utifrån ett behov av att sakta ner det snurrande
ekorrhjul som livet just då kändes som. Jag längtade efter att
fördjupa min relation till Gud, att få fylla på ett andligt rum
som började kännas alltmer uttömt. Ungefär samtidigt kom
pandemin. Livet förminskades på ett sätt jag aldrig kunnat ana.
Forts. sida 2
* Magnus Malm: Fri att tjäna del 2
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Forts. Den blomstertid …
Tiden, som förut varit så knapp
på grund av allehanda åtaganden, blev mer hanterbar. Möjligheter öppnades till reflektion
kring vad som är viktigt i livet.
Allt det jag saknat i och med
pandemins restriktioner, har

Låt oss testa: Alpha
För snart ett och ett halvt år
sedan slutförde jag min första
Alphakurs hos Centrumkyrkan.
Inom Informationsteknik (IT) så
är Alpha beteckningen på programvara som fortfarande befinner sig i en tidig testfas. Den är
tillräckligt funktionell för att
kunna användas, men är opolerad och saknar ofta många av de
funktioner som kommer att ingå
i den slutliga versionen.
Det blir ofta det första riktiga
tillfället för att se om idéerna
som finns för programvaran kan
fungera. Kommer det att flyga?
Jag tycker att det stämmer in
väldigt väl även på våra Alphakurser, som förvisso är riktade
till nybörjare men som kan
berika även gamla veteraner.
Det är fritt fram att uttrycka
sina personliga tankar, idéer och
sin personliga tro.
Eftersom det är högt i tak och
med den närvaro av kärlek som
finns så har det blivit väldigt
fina och givande diskussioner.
Även när vi tycker och tänker

visat mig vad jag egentligen sätter värde på. Jag har uppskattat
att få mer tid för utevistelse, för
bibelläsning, att delta i bokcirkeln, att dela bönegemenskap i
husandakterna. Enkelheten i de
gudstjänster vi haft upplever jag
befriande och tillåtande; vi gör
så gott vi kan. Hur går vi vidare

efter pandemin? Tar vi vara på
de insikter vi fått under den här
tiden? Är vi beredda att lyssna
inåt, bejaka vår egen lust och be
Gud att välsigna den? Pröva i
sommar, för nu kommer den …
med lust och fägring stor.

olika så är det oerhört berikande.

grupp. Eller för att citera en av
årets deltagare ”Alla borde gå
Alpha en gång om året!”.

Vi har valt att följa Alpha Sveriges kursupplägg där vi tittar på
ett kort videoklipp om ett specifikt tema och sedan delar valfritt
vad som kommit upp i oss gällande temat och filmen. Teman
såsom Hur leder Gud oss och
Hur kan jag stå emot det onda
eller Vad ska jag med kyrkan till
har lett oss in i väldigt fruktbara
diskussioner som inte sällan ger
en ökad livsglädje och en fördjupad tro.
För mig och flera med mig så har
denna och den föregående Alphakursen varit en fantastisk möjlighet att kunna utveckla och
fördjupa min tro. Mixen av nybörjare och pålästa, kunniga och
kloka veteraner har varit oslagbar. Lägg därtill att alla kommer
från vitt skilda håll med olika
bakgrunder. Det har gett en
svårslagen dynamik där ord
knappast räcker till för att
beskriva.
Jag känner mig ödmjukt tacksam att ha fått vara en del av
både 2019 och 2021 års Alpha-

Britt Eriksson

Att dela är att bry sig. Jag avslutar med en bibelreferens som jag
tycker passar väl att dela med
sig. Tack för mig.
2 Kor 9:6–8
Kom ihåg: den som sår snålt får
en snål skörd, och den som sår
rikligt får en riklig skörd. Var
och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust
eller av tvång, ty Gud älskar en
glad givare. Gud förmår ge er
allt gott i överflöd, så att ni alltid
har allt vad ni behöver och själva
kan ge i överflöd till varje gott
ändamål.
PS. Först efter mitt första utkast
kom jag att tänka på att det kan
vara intressant att veta att vi
faktiskt gjort allting över videokonferensverktyget Zoom i år.
Trots ett väldigt annorlunda
format så har det ändå fungerat
förvånansvärt bra och har även
möjliggjort att deltagare från
fjärran kunnat medverka. DS.
Sebastian Bergström

Läs en bok!
Bokcirkel i Centrumkyrkan
Fri att tjäna del 2
Församlingsarbete i Jesu
efterföljd av Magnus Malm
Sommaren 2020 var jag med i en
bokcirkel i Åbylundskyrkan. Vi
träffades online på Zoom en
kväll varannan vecka. Boken vi
läste heter Fri att tjäna och är
skriven av Magnus Malm. Jag
berättade entusiastiskt om
boken för Lotta Karlsson, som
undrade om det var del 1 eller 2
vi läste. Då blev jag mycket ivrig
på att få läsa även del 2 på
samma sätt. Jag hörde med Lisa
Danell om det kunde finnas intresse för en bokcirkel även hos
oss, det gjorde det, och nu är vi
igång!
Fri att tjäna är en bok som med
fördel läses av alla som är aktiva

Bråttom men inte kört
Frågor och svar om klimatet av
Stefan Edman
Nätverket Grön kyrka hade en
nätverksträff i Andreasförsamlingen Fjällstugan i Jönköping
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i en församling. Magnus Malm
går igenom vad detta innebär i
vår tid. Han ger en träffande
samtidsanalys och ger utmanande exempel på vad detta kan
innebära för oss idag samtidigt
som han ger rum för reflektion.

nan vecka. Bok är ännu öppet för
förslag. Finns intresse?
Elisabeth Sjödin

Detta gör att våra träffar blir
mycket intressanta. Var och en
av oss tar i tur och ordning upp
en mening eller tanke som vi
önskar diskutera. Detta gör att
läsningen blir så mycket intressantare och vi får ut mycket mer
av boken än om vi hade läst den
var och en för sig. Boken rekommenderas!
Nu undrar Lisa om någon är
intresserad av att läsa en bok i
cirkelform under sommaren på
samma sätt. Tanken är att
mötas på Zoom en timme varansöndagen den 21 mars under
rubriken ”Bråttom men inte
kört”. Där ingick en föreläsning
med Stefan Edman som går att
se på församlingens hemsida:
fjallstugan.se/hallbart.
Föreläsningen är inspelad utomhus i Bohuslän och kan ses som
en aptitretare till hans bok.
Boken tar upp såväl världsperspektiv som Sverigeperspektiv
och även hur vi kan agera som
individer.
Temat är klimatfrågan och han
konstaterar att det inte är en
miljöfråga utan en existentiell
fråga. Hur ska det gå för mänskligheten och inte minst för dem
som bor i särskilt utsatta områden där det är otroligt varmt,
torrt eller där det är ofta skyfall.
Hur ska vi leva våra liv mera
varsamt och med andra värden?
Stefan menar att det vore bra om
kyrkorna kunde ligga i fronten i
det här arbetet. Han konstaterar
att den ideologi som finns i

kyrkan stämmer väl ihop med
omsorgen om skapelsen och
mänskligheten.
Den gyllene regeln passar in bra
här. Vi behöver göra bra saker
för jorden om vi ska kunna få
bra saker från jorden.
Föreläsningen tar sig igenom de
olika nivåerna från världsperspektiv, via EU-perspektiv
och Sverigeperspektiv ner till
vad vi kan göra som individer.
I slutet av föreläsningen lyfter
Stefan en rad exempel på hur vi
som församlingar kan lyfta klimatfrågan i våra kyrkor, i våra
gudstjänster, i driften av kyrkan,
genom studiecirklar och i samverkan med det lokala samhället.
Lotta Karlsson
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Nattvard i coronans tid
Man går till apoteket och knackar på fönstret för att få medicinen utburen till sig.
Till museet ringer man och beställer tid på samma sätt som
man beställer tandläkartid. (Det
är inte säkert att besöken lämnar olika eftersmak.)
I dessa dagar av samverkan och
tidsbeställning är det många
händelser som måste få nya
vägar. Inköp. Resor. Möten.
Gudstjänster kommer till dig,
inte du till gudstjänsten. Om du

tillhör dem som deltar i församlingsgemenskapen via datorn,
har du kunnat fira nattvard i
samverkan med pastor och nattvardstjänare vid köksbordet.
Då har du kanske också beställt
tid i en nattvardsgudstjänst.
Fyra tillfällen erbjöds, varav tre
blev fullbokade.
Själv anmälde jag mig till nattvard kl.15 den 1 april. Pastor
Lisa Danell och diakon Jonas
Rova bjöd vin och bröd men med
runt två meters avstånd mellan
sig. Ingen köbildning. Vi fick
själva ta vinet och brödet men

Var det ovant? Ja. Var det gemenskap? Ja, tafatt. Var det
nattvardsfirande? Absolut.
Skulle jag vilja att …? Nej.
Coronatiden är inte rolig men
omvälvande, tankeväckande.
Göran Strömberg

Vid kaffebordet hade vi ett härligt samtal med Sosso. Jonas och
Jonas Rova och jag var på studie- jag är Centrumkyrkans represenHela Människan i
tanter på stämmorna så den här
besök en fredag för att bekanta
Norrköping är
träffen var en förberedelse. Jonas
oss med Ria hur det är idag. Vi
numera uppdelat
blev så intresserad att han svafick en rundtur i lokalerna av
i två verksamrade ja när han fick frågan om ett
föreståndaren Sosso Massi Nyhetsgrenar.
lander och fick se köket där lun- uppdrag i styrelsen för Hela
Ria på Sandgatan heter numera
Människan i Norrköping. Bo
chen tillagades i stora grytor,
Hela Människan i Norrköping,
Nilsson är revisorsersättare. För
dillkött och potatis skulle det
Ria och butiken på Ingelsta heter
bjudas på den dagen. Det nyreno- min del har jag varit sammankalHela Människan i Norrköping
lande i valberedningen i flera år
verade duschrummet och tvättSecondhand.
och avgick nu med det ärofyllda
stugan har blivit fräscha och
uppdraget att justera protokollen
Årsstämmorna hölls digitalt i
trevliga. Sosso informerade oss
april under ledning av Ingvar
om att man planerar för en läkar- för båda stämmorna.
Almrot. Det är samma styrelse
mottagning i Riahuset och ett
”...de som besöker Ria ska uppför båda verksamheterna så
rum för detta var förberett. Nu
leva en lugn, stärkande miljö
stämmorna hölls efter varandra
har vi kunnat läsa i tidningen att fylld av gemenskap och kärlek.”
samma dag. Det är en omfatläkarmottagningen är på plats
Inger Gustafsson
tande årsberättelse som innemed att vaccinera gästerna mot
håller utbildning, gåvor, om pan- corona.

Årsstämma med Ria och Ria
Second hand

demin med sin ensamhet för
många, klädutdelning mm.

bjöds ”Jesu blod för dig offrat,
Jesu kropp för dig offrad.” Sju
personer, ett hack under det
överallt gällande åttatalet, satt
vi med glest avstånd och sjöng
lovsång men hälsade inte
varandra med omfamning.

Programbilaga 6 juni – 5 september 2021
JULI

JUNI
6 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby sommarhem
Predikan: Jonas Rova
Medtag kaffekorg
14.00 Nationaldagsbön – bönevandring
i smågrupper
9 on 13.30 Musikcafé på gården
10 to

13–16 Husmorsgraffiti-workshop
med Anneli Lindberg

11 fr

17–22 Kvällsöppet

13 sö 11.00 Gudstjänst på gården
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe på gården
15 ti

13–16 Husmorsgraffiti-workshop
med Anneli Lindberg

16 on 13.30 Musikcafé på gården
17 to
18 fr

13–16 Husmorsgraffiti-workshop
med Anneli Lindberg
17–22 Kvällsöppet

20 sö 11.00 Gudstjänst på gården
Predikan: Christer Sjöström
Kyrkkaffe på gården
Församlingsforum
22 ti
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13–16 Husmorsgraffiti-workshop
med Anneli Lindberg

23 on 13.30 Musikcafé på gården
27 sö 13.00 Webbgudstjänst från Getsjötorp.
Se Immanuelskyrkans hemsida

3 lö

14–18 Sommarcafé på Väsby
sommarhem

4 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby sommarhem
Ev. nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Medtag kaffekorg
10 lö

14–18 Sommarcafé på Väsby
sommarhem

11 sö 13.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
18 sö 11.00 Gudstjänst i kyrksalen
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Kyrkkaffe
25 sö 13.00 Nattvardsgudstjänst i
Immanuelskyrkan
AUGUSTI
1 sö 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Lillemor Appelvang
8 sö 13.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
13 fr

17–22 Kvällsöppet

15 sö 11.00 Gudstjänst på Väsby sommarhem
Predikan: Lisa Danell
Medtag kaffekorg
20 fr

17–22 Kvällsöppet

22 sö 11.00 Gudstjänst på gården
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe på gården
27 fr

17–22 Kvällsöppet

29 sö 11.00 Gudstjänst på gården
Predikan: Lotta Karlsson
Kyrkkaffe på gården
Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i Norrköping är
en del av Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade
Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i
en ny församling. Församlingens verksamhet
är öppen för alla som vill delta.
Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma
årskonferensen i Stockholm 2011.

SEPTEMBER
5 sö 11.00 Samlingsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe

Med reservation för att förändrat smittläge kan
medföra programändringar med kort varsel. Följ
annonsering i Norrköpings Tidningar och församlingens hemsida för aktuell information.
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
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Pysselsidan för små och stora

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
Eivor Hagström

85 år 19 jun

Ulla Arvidsson

80 år 20 jun

Göran Petersson

60 år 28 jun

Fouad Abouhamad

30 år 13 jul

Lena Hägle

65 år 31 jul

Helene Wallstedt

60 år

Sabah Hanna

65 år 31 aug

Cilla Arlinger Karlsson50 år
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TACK

Sommarcafé på Väsby

Varmt tack för uppvaktningen
och gåvan i samband med min
pensionering.

Caféet med hembakat som
Samuel och jag genomförde med
vår vän Elin Johansson förra
sommaren var mycket populärt
vilket gör att vi satsar två lördagar den här sommaren också.

Siw Johannesson

4 aug

Alla hälsas därför hjärtligt välkomna till Väsby sommarhem 3
och 10 juli kl 14–18.

4 sep

Lotta Karlsson

HEMGÅNGNA
Ingegerd Pettersson
Född 18 jan 1924
Död 10 maj 2021

FRISKUS
– en del av Sjukhuskyrkan på
Vrinnevisjukhuset

STUDENTEN

Sjukhuskyrkans närvaro på
Vrinnevisjukhuset är mycket
viktig. Friskus ansvarar för den
frikyrkliga delen av denna verksamhet. Vår pastor Eva Gudmundson finns där för dem som
behöver. Med tid att lyssna och
samtala om tron och livet i ett
skede som kan väcka många
frågor och skapa oro. På programmet finns också andakter
och samtalsgrupper med personal.

Linnea Josefsson

Kurs i videoinspelning
IT-gruppen i Centrumkyrkan
erbjuder en kurs i kamerahantering inför sommarens och
höstens gudstjänststreaming.
Kursen innefattar filmkamerakunskap, inspelning, streaming
och (eventuellt) filmklippning av
professionell lärare.
Kursdeltagarna går bredvid nuvarande kamerapersoner till en
början. Därefter ingår man i
laget som enligt tjänstgöringsschema sänder söndagarnas
gudstjänster under juli–dec.
Anmälan på
IT-gruppen@centrumkyrkannorrkoping.se
Kursen startar efter överenskommelse. Kursen tillhandahåller videokamera och övrig utrustning.
IT-gruppen i Centrumkyrkan

Semester

Krisplan
Centrumkyrkan antog vid årsmötet en krisplan för församlingen. I samband med det valdes
även en krisledningsgrupp bestående av Billy Josefsson
(ordförande), Lisa Danell
(pastor), Jonas Rova (diakon) och
Ulla Asserhed.
Krisplanen är tänkt att vara ett
stöd i olika typer av krissituationer och har som typfall dödsfall, allvarlig sjukdom/skada/
olycksfall, hot/våld, brand, inbrott, konflikt, övergrepp. Det är
tänkt att vara ett levande dokument som kan utvecklas med
tiden.
Den kommer finnas tillgänglig i
caféet, på kyrktorget och expeditionen.

Lisa v27–31
Jonas v28–31
Lotta kommer att finnas på
expeditionen alla måndagar.
Café Vetekornet är stängt hela
juli.
Under veckorna 28–31 finns
ett journummer för akuta
ärenden, tel: 070-393 82 88

Lotta Karlsson

Skeppsgården
Centrumkyrkans familjeläger 10–16 juli 2021
Nu kan du anmäla dig till
Tillsammans på Skeppsgården.
Mer information hittar du på
församlingens hemsida.

Sjukhuspastorstjänsten finansieras genom Friskus huvudsakligen genom bidrag från frikyrkorna i östra länsdelen samt
genom konserter och olika offentliga arrangemang. De senare
har ju inte gått att genomföra på
länge, vilket skapat vissa problem med vår finansiering av
denna angelägna verksamhet.
Därför vädjar vi om ditt stöd
genom en gåva, antingen som en
enstaka insats eller ett kontinuerligt engagemang. Tänk också
på sjukhuskyrkan och Friskus i
dina böner.
Tack på förhand!
Swish-numret till Friskus är
123 159 41 42
Roland Nilsson, Ordf. Friskus
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Sommargågata
plats för kyrkkaffet efteråt. En
scen kommer att byggas vid en
av husväggarna, för gudstjänster, musikunderhållning och annat som man kan göra på en sådan. Vad kommer det att finnas
för barnen då? Jo, de får en rejäl
lekhörna invid den lilla muren,
där bland annat en sandlåda
ovanpå konstgräs placeras tillsammans med mycket annat
skojigt!

Kyrka och stad möts – på
nytt torg!
Under juni, juli och augusti kommer den öppna platsen på kyrkans baksida att förvandlas från
en grå och trist parkering till ett
torg fyllt av liv, lek och massor
av färg. Den som är van att ta
genvägen mellan huskropparna
kommer att märka en stor skillnad, för här kommer bland annat uteserveringar, boulebana,
pingisbord, odlingslådor och gott
om sittplatser att finnas. Det är
Lundbergs fastigheter som ligger
bakom initiativet, vilket de kallar för sommargågata, och som
närmaste granne har Centrumkyrkan blivit inbjuden att vara
delaktig. Bilarna får under sommarmånaderna flytta på sig, vilket är en förutsättning för att
kunna göra parkering och passage till grönskande oas och
mötesplats.
Företrädare för Lundbergs och
medlemmar ur församlingen har
under några veckors tid fört
samtal kring utformandet av
platsen, där både flyktiga drömmar och färdiga idéer fått ta
plats. Redan från början var det
självklart att vårt ”vardagsrum”,
Café Vetekornet, kommer att
spela en huvudroll, då bakgården är som gjord för ett sommar-

café och erbjuder både skugga
och sol. Många av caféborden
kommer att placeras under lindarna, vid stråket som leder mot
S:t Persgatan och mellan dessa
är det tänkt att ljusslingor ska
hänga. Visst låter det mysigt!?

Det här projektet möjliggör
såklart även att vi kan flytta ut
fler av våra aktiviteter, åtminstone om vädret tillåter det.
På fredagskvällarna behöver de
som vill komma till Kvällsöppet
inte ta den långa trappan upp
till kyrksalen, utan vi kan redan
på gatuplan inbjuda till möten
med varandra och med Gud. Och
när restriktionerna lättar kommer vi äntligen att kunna fira
gudstjänst tillsammans på torget
som sannolikt också blir en given

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 32 Norrköping
Bg:
Bank:
Swish:
Tel:
E-post:
Hemsida:

841-4377
6591-161 094 562
123 219 60 38
070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
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

Konstnären Anneli Lindberg
kommer att stå för ett väldigt
spännande inslag på vår bakgård, när hon bjuder in allmänheten att ta del i sitt skapande,
bland annat genom att klä in en
cykel. För Norrköpingsborna är
hon ett välkänt namn, tack vare
sin virkade textilkonst som går
under benämningen husmorsgraffiti och som går att beskådas
på flera platser i Norrköping.
Anneli är även ledare för kvinnonätverket Hemma.
Under juli månad är Café Vetekornet stängt, och då kommer
heller inte Centrumkyrkan att
ha någon övrig verksamhet på
sommargågatan. Men i juni och
augusti är vi i full gång och du
som har vägarna förbi är varmt
välkommen att ta en fika eller
bara säga hej. Vi ses på torget!

Jonas Rova, diakon

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 (jobbar måndagar)
ann-charlotte@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.
Manusstopp nästa
Ansvarig utgivare: Siân de Koster
nr: 21 aug 2021

